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 صحيح تفسير القرآن بالمأثور من سنة الرسول

 (000)05009080010د/ محمد الهادي عفيفي من مصر وخارجها 

 ]الجزء السادس عشر[ 

 ]تتمة سورة الكهف[ 

 الى 51 اآليات( :59) الكهف سورة]  الخضر مع موسى قصة تتمة -50

90]                      

ت ِطيع  ت   ل ن   إِنَّك   ل ك   أ قُل   أ ل م   قال   ِعي   س  ب را   م  أ ل تُك   إِن   قال  ( 51) ص  ن   س  ء   ع  ي   ش 

د ها را   ل ُدنِّي ِمن   ب ل غ ت   ق د   تُصاِحب نِي ف ال ب ع  تَّى ف ان ط ل قا( 57) ُعذ   أ ه ل   أ ت يا إِذا ح 

ي ة   ت ط ع ما ق ر  ل ها اس  ا أ ه  يِّفُوُهما أ ن   ف أ ب و  دا يُض  ج   ي ن ق ضَّ  أ ن   يدُ يُرِ  ِجدارا   فِيها ف و 

هُ  ت   ِشئ ت   ل و   قال   ف أ قام  ذ  ل ي هِ  التَّخ  را   ع  ب ي نِك   ب ي نِي فِراقُ  هذا قال  ( 55) أ ج   و 

أُن بِّئُك   ت ِطع   ل م   ما بِت أ ِويلِ  س  ل ي هِ  ت س  ب را   ع  ا( 59) ص  ساِكين   ف كان ت   السَّفِين ةُ  أ مَّ  لِم 

لُون   م  رِ  فِي ي ع  تُ ف أ ر   ال ب ح  كان   أ ِعيب ها أ ن   د  ُهم   و  راء  لِك   و  فِين ة   ُكلَّ  ي أ ُخذُ  م   س 

با   ص  ا (58) غ  أ مَّ ِمن ي نِ  أ ب واهُ  ف كان   ال ُغالمُ  و  ِشينا ُمؤ  ِهق ُهما أ ن   ف خ  يانا   يُر   طُغ 

ُكف را   نا( 90) و  د  بُُّهما يُب ِدل ُهما أ ن   ف أ ر  ي را   ر  كاة   ِمن هُ  خ  ب   ز  أ ق ر  ما   و  ( 95) ُرح 

ا أ مَّ ي نِ  ف كان   ال ِجدارُ  و  ي نِ  لِغاُلم  ِدين ةِ  فِي ي تِيم  كان   ال م  ت هُ  و  ن ز   ت ح  كان   ل ُهما ك   و 

بُّك   ف أ راد   صالِحا   أ بُوُهما ِرجا أ ُشدَُّهما ي ب لُغا أ ن   ر  ت خ  ي س  ُهما و  نز  ة   ك  م  ح   ِمن   ر 

بِّك   ما ر  ن   ف ع ل تُهُ  و  ِري ع  ِطع   ل م   ما ت أ ِويلُ  لِك  ذ أ م  ل ي هِ  ت س  ب را   ع   (90) ص 

 التفسير

 -موسى يا- إنك: لك قلت كنت إني: السالم عليه لموسى الَخِضر قال - 57

 .أمر من به أقوم ما على الصبر تستطيع لن

 ففارقني، المرة هذه بعد شيء عن سألت إن: السالم عليه موسى قال - 57

 خالفت لكوني مصاحبتي؛ ترك على فيها تُْعَذر التي الغاية إلى وصلت فقد

 .مرات ثالث أمرك

 أهل فامتنع، طعاًما أهلها من طلبا قرية أهل جاءا إذا حتى فسارا - 55

 حائطًا القرية في فوجدا إليهما، الضيافة حق وتأدية إطعامهما، من القرية
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 عليه ىموس فقال استقام، حتى الَخِضر فسواه وينهدم، يسقط أن قارب مائاًل 

 بعد إليه لحاجتنا التخذته؛ إصالحه على أجر اتخاذ شئت لو: للَخِضر السالم

 .ضيافتنا من امتناعهم

 إقامة على أجًرا أخذي عدم على االعتراض هذا: لموسى الَخِضر - 57

 أن تستطع لم ما بتفسير سأخبرك وبينك، بيني الفراق محل هو الحائط

 .به قمت شاهدتني مما عليه تصبر

 في عليها يعملون لضعفاء فكانت خرقها؛ علي   أنكرت التي السفينة أما - 57

 فيها؛ أحدثته بما معيبة تفسير أن فأردت عنها، الدفع يستطيعون ال البحر

 من كرهًا صالحة سفينة كل يأخذ أمامهم كان ملك عليها يستولي ال حتى

 .معيبة سفينة كل ويترك أصحابها،

 في هو وكان مؤمنَين، أبواه فكان قتله علي   أنكرت الذي الغالم وأما - 78

 فرط من والطغيان باللِ  الكفر على يحملهما أن بلغ إن فخفنا كافًرا، هللا علم

 .إليه حاجتهما فرط من أو له، محبتهما

 من وطهارة وصالًحا دينًا منه خيًرا ولًدا هللا يعو ضهما أن فأردنا - 78

 .منه بوالديه رحمة وأقرب الذنوب،

 في لصغيرين فكان إصالحه علي   وأنكرت أصلحته الذي الحائط وأما - 78

، لهما مدفون مال الحائط تحت وكان أبوهما، مات قد جئناها التي المدينة

 من يبلغا أن -موسى يا- ربك فأراد صالًحا، الصغيرين هذين أبو وكان

 ناآل الحائط سقط لو إذ تحته؛ من المدفون مالهما ويخرجا ويكبرا، الرشد

 بهما، ربك من رحمة التدبير هذا وكان للضياع، وتعر ض مالهما النكشف

 .عليه الصبر تستطع لم ما تفسير ذلك اجتهادي؛ من فعلته وما

 إذ ترابط؛ من بينهما لما القرنين؛ ذي قصة ذكر الَخِضر قصة هللا ذكر ولما

 :فقال" الضعفاء" لحماية سعى منهما كال ً  إن

  صحيحة المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية  

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت
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 أهون اختيار قبيل من كانت الخضر فعلها التي الثالثة األحداث إن -8

 األعلى، الضرر لدفع األدنى الضرر وتحمل الضررين، وأخف الشرين،

 في مستنكرة كانت وإن فهي َربَِّك، ِمنْ  َرْحَمةً : تعالى قوله معنى وهو

 خير فهي عليها، واالعتراض إنكارها السالم عليه لموسى وحق   الظاهر،

 صريح، وحي بغير ادعاؤه ألحد يتسنى ال وذلك والواقع، الحقيقة في

 وفي األمور، ظواهر على تنبني الوحي حال غير في والنبي العالم وأحكام

 .الواقعية الحقيقية األسباب على تنبني الوحي حال

 عليه هللاُ  َصل ى النبي   ُخيِّرَ  ما وفي الصحيح عن عائشة رضي هللا عنها

 أْبَعَدهُما كانَ  اإلْثمُ  كانَ  فإذا يَأْثَْم، لَمْ  ما أْيَسَرهُما اْختارَ  إال   أْمَرْينِ  بْينَ  وسل مَ 

ِ  منه، ِ، ُحُرماتُ  تُْنتَهَكَ  حت ى قَط ، إلَْيهِ  يُْؤتَى شيء   في لِنَْفِسهِ  اْنتَقَمَ  ما وهللا   هللا 

ِ  فَيَْنتَقِمُ   .لِل 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7597: الرقم أو الصفحة البخاري

 (0005) ومسلم ،(7597) البخاري أخرجه:  التخريج

 التيسيرِ  على َحياتِهم سبيلُ  يكونَ  أَنْ  إلى المسلمينَ  إرشاد   :الحديثِ  وفي

دِ  عن والبعدِ  والُمسامحةِ   هللاِ  ُحرماتِ  عندَ  الوقوفِ  مع فيه، المبالَغِ  التشد 

نوُب، المعاصي تُرتَكبُ  فال وُحدوِده؛  المجتمعِ  في هللاِ  حق   يُنتَهكُ  وال والذ 

 هللا صل ى بالنبيِّ  ُمقتِديًا للِ  الغَضبُ  المسلمِ  على وَجبَ  ذلكَ  حَدثَ  فإذا المسلِم،

 في الغضبُ  يكونَ  وأن نِصابِها، في األُمورِ  َوضعِ  ُمراعاةِ  مع وسل م، عليه

 .اإلصالحَ  أرادَ  حيثُ  من يُفِسدَ  ال حت ى منه أَكثرَ  إلى يَتجاَوَزه وال َمحلِّهِ 

 أن على تقدم كما والجمهور رسول، أو لنبي إال يحصل ال والوحي --8

 ألن نبوته على ليد ِعباِدنا ِمنْ  َعْبداً  فََوَجدا: تعالى قوله ألن نبيا كان الخضر

 من إال يت بع وال يتعلم ال اإلنسان وألن بوحي إال تكون ال األفعال بواطن

 .بنبي ليس من النبي فوق وليس فوقه،

 أبا يا: فقالَتْ  عائَِشةَ، ِعْندَ  ُمت ِكئًا ُكْنتُ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

؟ ما: قُلتُ  الفِْريَةَ، هللاِ  علَى أْعظَمَ  فقَدْ  منهن   بواِحَدة   تََكل مَ  َمن ثاَلث   عائَِشةَ،  هُن 
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ًدا أن   َزَعمَ  َمن: قالَتْ  ُ  َصل ى ُمَحم   هللاِ  علَى أْعظَمَ  فقَدْ  َرب هُ  َرأَى وسل مَ  عليه هللا 

 وال أْنِظِرينِي، الُمْؤِمنِيَن، أُم   يا: فَقُلتُ  فََجلَْسُت، ُمت ِكئًا وُكْنتُ : قالَ  الفِْريَةَ،

ُ  يَقُلِ  ألَمْ  لِينِي،تُْعجِ   ،[82: التكوير{ ]الُمبِينِ  باألُفُقِ  َرآهُ  َولقَدْ : }وجل   عز   هللا 

لُ  أنا: فقالَتْ  ؟[82: النجم{ ]أُْخَرى نَْزلَةً  َرآهُ  َولقَدْ } ةِ  هِذه أو   عن َسأَلَ  األُم 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  ذلكَ   علَى أَرهُ  لَمْ  ،ِجْبِريلُ  هو إن ما: فقالَ  وسل َم، عليه هللا 

تَْيِن، هاتَْينِ  غيرَ  عليها ُخلِقَ  ال تي ُصوَرتِهِ  ا الس ماءِ  ِمنَ  ُمْنهَبِطًا َرأَْيتُهُ  الَمر   ساد ً

َ  أن   تَْسَمعْ  لَمْ  أوَ : فقالَتْ  األْرِض، إلى الس ماءِ  بْينَ  ما َخْلقِهِ  ِعظَمُ   ال: }يقولُ  هللا 

 ،[882: األنعام{ ]الَخبِيرُ  الل ِطيفُ  وهو األَْبصارَ  يُْدِركُ  وهو األَْبصارُ  تُْدِرُكهُ 

َ  أن   تَْسَمعْ  لَمْ  أوَ  ُ  يَُكلَِّمهُ  أنْ  لِبََشر   كانَ  َوما: }يقولُ  هللا   وراءِ  ِمن أوْ  وْحيًا إال   هللا 

: الشورى{ ]َحِكيم   َعلِي   إن ه يَشاءُ  ما بإْذنِهِ  فيُوِحيَ  َرسواًل  يُْرِسلَ  أوْ  ِحجاب  

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  أن   َزَعمَ  وَمن: الَتْ ق ؟[78  ِمن شيئًا َكتَمَ  وسل مَ  عليه هللا 

ُ  الفِْريَةَ، هللاِ  علَى أْعظَمَ  فقَدْ  هللاِ، ِكتابِ  ُسولُ  أي ها يا: }يقولُ  وهللا   ما بَلِّغْ  الر 

: قالَتْ  ،[ 75: المائدة] {ِرسالَتَهُ  بَل ْغتَ  فَما تَْفَعلْ  لَمْ  وإنْ  َربِّكَ  ِمن إلَْيكَ  أُْنِزلَ 

، في يَكونُ  بما يُْخبِرُ  أن ه َزَعمَ  وَمن ُ  الفِْريَةَ، هللاِ  علَى أْعظَمَ  فقَدْ  َغد  : يقولُ  وهللا 

ُ  إال   الَغْيبَ  واأْلَْرضِ  الس ماواتِ  في َمن يَْعلَمُ  ال قُلْ }  [.77: النمل{ ]هللا 

 مسلم صحيح:  لمصدرا|  مسلم:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  555: الرقم أو الصفحة

ُ  َرِضيَ  لَِعائَِشةَ  قُلتُ  جدعسروق بن األوفي الصحيح عن م تَاهْ  يا: َعْنهَا هللا   أُم 

د   َرأَى هلْ  ا َشَعِري قَف   لقَدْ : فَقالَتْ  َرب هُ؟ وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى ُمَحم   قُْلَت، مم 

ثََكهُن   َمن ثاََلث ، ِمن أْنتَ  نَ أيْ  ثَكَ  َمن:  َكَذبَ  فقَدْ  َحد  ًدا أن   َحد   هللاُ  َصل ى ُمَحم 

 يُْدِركُ  وهو األْبَصارُ  تُْدِرُكهُ  اَل : }قََرأَتْ  ثُم   َكَذَب، فقَدْ  َرب هُ  َرأَى وسل مَ  عليه

ُ  يَُكلَِّمهُ  نْ أ لِبََشر   كانَ  َوما} ،{الَخبِيرُ  الل ِطيفُ  وهو األْبَصارَ   أوْ  وْحيًا إال   هللا 

ثَكَ  وَمن{. ِحَجاب   وَراءِ  ِمن  َوما: }قََرأَتْ  ثُم   َكَذَب، فقَدْ  َغد   في ما يَْعلَمُ  أن ه َحد 

ثَكَ  وَمن{. َغًدا تَْكِسبُ  َماَذا نَْفس   تَْدِري  يَا: }قََرأَتْ  ثُم   َكَذَب، فقَدْ  َكتَمَ  أن ه َحد 

ُسولُ  أي ها  عليه ِجْبِريلَ  َرأَى ولَِكن هُ  اآليَةَ { َربِّكَ  ِمن إلَْيكَ  أُْنِزلَ  ما بَلِّغْ  الر 

تَْينِ  ُصوَرتِهِ  في الس اَلمُ   .َمر 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5911: الرقم أو الصفحة البخاري

 وقد وشرعا، وعقال عرفا المستقبح من شرعا المندوبة ةالضياف ترك إن -2

 والخضر موسى ولعل للهالك، الجائع تعرض حال في واجبا أمرا تصبح

 سوغ مما الهالك، حد يبلغا لم وإن شديد، جوع حالة في كانا السالم عليهما

 .موسى لدى الشديد الغضب

 تَْبَعثُنَا، إن كَ : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى للنبيِّ  قُْلنَا وفي الصحيح عن عقبة بن نافع

، نََزْلتُمْ  إنْ : لَنَا فَقالَ  فِيِه؟ تََرى فَما يَْقُرونَا، ال بقَْوم   فَنَْنِزلُ   بما لَُكمْ  فَأُِمرَ  بقَْوم 

ْيفِ  يَْنبَِغي ْيفِ  َحق   منهمْ  فَُخُذوا يَْفَعلُوا، لَمْ  فإنْ  فَاْقبَلُوا، لِلض   .الض 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عامر بن عقبة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0575: الرقم أو الصفحة

 على يَترت بْ  لم ما يَأُخَذه أنْ  فله َغريِمه ِمن بَحقِّه ظَفِرَ  َمن أن  : الحديثِ  وفي

 .أعظَمُ  َمفسدة   أْخِذه

ِ  يُْؤِمنُ  كانَ  َمن  وفي الصحيح عن أبي هريرة  يُْؤذِ  فال اآلِخرِ  ليَومِ وا بالل 

ِ  يُْؤِمنُ  كانَ  وَمن جاَرهُ، ِ  يُْؤِمنُ  كانَ  وَمن َضْيفَهُ، فَْليُْكِرمْ  اآلِخرِ  واليَومِ  بالل   بالل 

 .لِيَْصُمتْ  أوْ  َخْيًرا فَْليَقُلْ  اآلِخرِ  واليَومِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7059: رقمال أو الصفحة

 (55) ومسلم ،(7059) البخاري أخرجه:  التخريج

 جاع من وأن القوت، سؤال جواز على دليل أَْهلَها اْستَْطَعما: تعالى قوله -2

 به والمراد الطعام، سؤال: واالستطعام جوعه، يسد ما يطلب أن عليه وجب

 لذلك القرية أهل فاستحق يَُضيِّفُوهُما أَنْ  ْوافَأَبَ : تعالى لقوله الضيافة سؤال هنا

وا، أن  الصالة عليه نبينا بذلك وصفهم كما والبخل، ماللؤ إلى وينسبوا يذم 

                                                                                .والسالم

 تعرف وال ،الضيف تضيف ال التي القرى شر :اآلية هذه في قتادة قال
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 وأن واجبة، عليهم كانت الضيافة أن ذلك من ويظهر. حقه السبيل البن

 بحال األليق هو وهذا. الضيافة من لهما وجب ما سأال إنما وموسى الخضر

 .واألولياء الفضالء ومنصب األنبياء،

 منقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا

لُه، أن ا على قيس   بنُ  جد  :  قلنا ؟ سلمةَ  يبن يا سيُِّدكم  أَْدَوى داء   أي   و:  قال نُبخِّ

 الجموحِ  بنُ  عمرو سيُِّدكم بل ؟ البخلِ  من

 األدب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  005: الرقم أو الصفحة المفرد

 له، واللفظ( 087(( )المفرد األدب)) في البخاري أخرجه:  التخريج

 في والطبراني ،(8/059) للهيثمي(( الزوائد مجمع)) في كما والبزار

 (9850(( )األوسط المعجم))

 الخاطئةَ  الناسِ  مفاهيمَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  تَصحيحُ : الحديثِ  وفي --5

 .الحياةِ  في

 الَجموحِ  نِ ب لَِعمِرو َمنقبة  : وفيه --8

 والَحَزِن، الهَمِّ  ِمنَ  بكَ  أُعوذُ  إنِّي الل هُم    وفي الصحيح عن أنس بن مالك

ْيِن، وَضلَعِ  والبُْخِل، والُجْبنِ  والَكَسِل، والَعْجزِ  جالِ  وَغلَبَةِ  الد   .الرِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7078: الرقم أو الصفحة

 \.بنحوه( 0507) ومسلم ،(7078) البخاري أخرجه:  التخريج

 ألبِي قالَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى الن بي   أن   وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 بي فََخَرجَ . َخْيبَرَ  إلى أْخُرجَ  حت ى يَْخُدُمنِي ِغْلَمانُِكمْ  ِمن ُغاَلًما التَِمسْ : طَْلَحةَ 

ِ  َرسولَ  أْخُدمُ  فَُكْنتُ  الُحلَُم، َراهَْقتُ  ُغاَلم   وأَنَا ُمْرِدفِي طَْلَحةَ  أبو  هللاُ  َصل ى هللا 

 الهَمِّ  ِمنَ  بكَ  أُعوذُ  إنِّي الل هُم  : يقولُ  َكثِيًرا أْسَمُعهُ  فَُكْنتُ  نََزَل، إَذا وسل مَ  عليه

ْيِن، وَضلَعِ  ْبِن،والجُ  والبُْخلِ  والَكَسِل، والَعْجزِ  والَحَزِن، َجالِ  وَغلَبَةِ  الد   ثُم  . الرِّ

ا َخْيبََر، قَِدْمنَا ُ  فَتَحَ  فَلَم   بنِ  ُحيَيِّ  بْنتِ  َصفِي ةَ  َجَمالُ  له ُذِكرَ  الِحْصَن، عليه هللا 
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ِ  َرسولُ  فَاْصطَفَاهَا َعُروًسا، وَكانَتْ  َزْوُجهَا، قُتِلَ  وقدْ  أْخطََب،  هللاُ  َصل ى هللا 

ْهبَاءِ  َسد   بَلَْغنَا حت ى بهَا فََخَرجَ  لِنَْفِسِه، وسل مَ  عليه  ثُم   بهَا، فَبَنَى َحل ْت، الص 

ِ  َرسولُ  قالَ  ثُم   َصِغير ، نِطَع   في َحْيًسا َصنَعَ   َمن آِذنْ : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولِ  ولِيَمةَ  تِلكَ  فََكانَتْ . َحْولَكَ   ثُم   َصفِي ةَ، علَى وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولَ  فََرأَْيتُ : قالَ  الَمِدينَةِ  إلى َخَرْجنَا ي وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   لَهَا يَُحوِّ

 علَى ِرْجلَهَا َصفِي ةُ  فَتََضعُ  ُرْكبَتَهُ، فَيََضعُ  بَِعيِرِه، ِعْندَ  يَْجلِسُ  ثُم   بَعبَاَءة ، َوراَءهُ 

: فَقالَ  أُُحد   إلى نَظَرَ  الَمِدينَةِ  علَى أْشَرْفنَا إَذا حت ى فَِسْرنَا تَْرَكَب، حت ى ُرْكبَتِهِ 

مُ  إنِّي الل هُم  : فَقالَ  الَمِدينَةِ  إلى نَظَرَ  ثُم  . ونُِحب هُ  يُِحب نَا َجبَل   هذا  بْينَ  ما أَُحرِّ

مَ  ما بِمْثلِ  اَلبَتَْيهَا ِهمْ  في لهمْ  بَاِركْ  هُم  الل   َمك ةَ، إْبَراِهيمُ  َحر   .وَصاِعِهمْ  ُمدِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0980: الرقم أو الصفحة

ديثِ  وفي --5  .اليَتيمِ  استِخدامُ : الح 

بيانِ  َحْملُ : وفيه --8  .الَغْزوِ  في الصِّ

ها البِناِء، بْعدَ  الُعرسِ  ليمةِ وَ  إقامةُ : وفيه --2  .والل حمِ  الُخبزِ  ِمنَ  وُخلُو 

 .أُُحد   َجبَلِ  فَضلُ : وفيه --4

 .لها وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  وُدعاءُ  الن بَوي ِة، الَمدينةِ  فَضلُ : وفيه --7

غيرِ  ِخدمةُ : وفيه --7  لِِعلِمه، أو ه،قَومِ  في أو نَْفِسه، في لَِشَرف   لِلَكبيِر؛ الص 

 .ذلك ونَحوِ  لَِصالِحه، أو

 سقوطه من أقل جدار إقامة على اإلقدام بسبب الحاصلة المشقة ضرر إن -4

 تمت الجدار وتسوية .شديد ضرر وفيه األيتام، تلك مال لضاع سقط لو ألنه

 بنائه، بإعادة

بَّاس   اِلب نِ  قُلتُ روي البخاري عن أبي بن كعب   أن   يَْزُعمُ  َكالِي  البِ  نَْوفًا إن   :ع 

 ابنُ  فَقالَ  إْسَرائِيَل، بَنِي َصاِحبَ  ُموَسى هو ليسَ  الَخِضِر، َصاِحبَ  ُموَسى

ِ، َعُدو   َكَذبَ : َعب اس   ثَني هللا  ِ  َرسولَ  َسِمعَ  أن ه: َكْعب   بنُ  أُبَي   حد   هللاُ  َصل ى هللا 

 الن اسِ  أي  : فَُسئِلَ  إْسَرائِيَل، بَنِي في َخِطيبًا قَامَ  ُموَسى إن  : يقولُ  وسل مَ  عليه
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ُ  فََعتَبَ  أنَا،: فَقالَ  أْعلَُم، ُ  فأْوَحى إلَْيِه، الِعْلمَ  يَُرد   لَمْ  إذْ  عليه هللا   لي إن   إلَْيهِ  هللا 

: قالَ  به، لي فَكيفَ  َربِّ  يا: ُموَسى قالَ  ِمْنَك، أْعلَمُ  هو البَْحَرْينِ  بَمْجَمعِ  َعْبًدا

، في فَتَْجَعلُهُ  ُحوتًا معكَ  تَأُْخذُ   ُحوتًا فأَخذَ  ثَم   فَهَُو، الُحوتَ  فقَْدتَ  فََحْيثُما ِمْكتَل 

، في فََجَعلَهُ  ، بنِ  يُوَشعَ  بفَتَاهُ  معهُ  واْنطَلَقَ  اْنطَلَقَ  ثُم   ِمْكتَل   أتَيَا إَذا حت ى نُون 

ْخَرةَ   منه فََخَرجَ  الِمْكتَِل، يف الُحوتُ  واْضطََربَ  فَنَاَما، ُرُؤوَسهُما وَضَعا الص 

ُ  وأَْمَسكَ  ،{َسَربًا البَْحرِ  في َسبِيلَهُ  فَات َخذَ } البَْحِر، في فََسقَطَ   الُحوتِ  َعنِ  هللا 

ا الط اِق، ِمْثلَ  عليه فََصارَ  الَماِء، ِجْريَةَ   يُْخبَِرهُ  أنْ  َصاِحبُهُ  نَِسيَ  اْستَْيقَظَ  فَلَم 

 ُموَسى قالَ  الَغِد، ِمنَ  كانَ  إَذا حت ى ولَْيلَتَهُما يَوِمِهما بَقِي ةَ  فَاْنطَلَقَا بالُحوِت،

 ُموَسى يَِجدْ  ولَمْ : قالَ  ،{نََصبًا هذا َسفَِرنَا ِمن لَقِينَا لقَدْ  َغَداَءنَا آتِنَا: لِفَتَاهُ }

ُ  أَمرَ  الذي الَمكانَ  َجاَوَزا حت ى الن َصبَ   أَوْينَا إذْ  أََرأَْيتَ : )فَتَاهُ  له فَقالَ  به، هللا 

ْخَرةِ  إلى  وات َخذَ  أْذُكَرهُ  أنْ  الش ْيطَانُ  إال   أْنَسانِيهِ  وما الُحوتَ  نَِسيتُ  فإنِّي الص 

 فَقالَ  َعَجبًا، ولِفَتَاهُ  ولُِموَسى َسَربًا، لِْلُحوتِ  فَكانَ : قالَ  ،(َعَجبًا البَْحرِ  في َسبِيلَهُ 

ا نَْبِغي ُكن ا ما ذلكَ : )ُموَسى انِ  َرَجَعا: قالَ  ،(قََصًصا آثَاِرِهما ىعلَ  فَاْرتَد   يَقُص 

ْخَرِة، إلى اْنتَهَيَا حت ى آثَاَرهُما ى َرُجل   فَإَِذا الص   ُموَسى، عليه فََسل مَ  ثَْوبًا ُمَسج ً

 بَنِي ُموَسى: قالَ  ُموَسى، أنَا: قالَ  الس اَلُم، بأَْرِضكَ  وأن ى: الَخِضرُ  فَقالَ 

ا لِتَُعلَِّمنِي أتَْيتُكَ  ْم،نَعَ : قالَ  إْسَرائِيَل؟  تَْستَِطيعَ  لَنْ  إن كَ : )قالَ  َرَشًدا، ُعلِّْمتَ  مم 

ِ  ِعْلمِ  ِمن ِعْلم   علَى إنِّي ُموَسى يا ،(َصْبًرا َمِعي  أْنَت، تَْعلَُمهُ  ال َعل َمنِيهِ  هللا 

ِ  ِعْلمِ  ِمن ِعْلم   علَى وأَْنتَ  ُ  َعل َمَكهُ  هللا   إنْ  َستَِجُدنِي: }ُموَسى قالَ فَ  أْعلَُمهُ، ال هللا 

ُ  َشاءَ   فال ات بَْعتَنِي فَإِنِ : }الَخِضرُ  له فَقالَ  ،{أْمًرا لكَ  أْعِصي واَل  َصابًِرا، هللا 

 َساِحلِ  علَى يَْمِشيَانِ  فَاْنطَلَقَا ،{ِذْكًرا منه لكَ  أُْحِدثَ  حت ى شيء   عن تَْسأَْلنِي

تْ  البَْحرِ   بغيرِ  فََحَملُوهُمْ  الَخِضرَ  فََعَرفُوا يَْحِملُوهُْم، أنْ  هُمْ فََكل ُمو َسفِينَة   فََمر 

، ا نَْول  فِينَةِ  في َرِكبَا فَلَم   أْلَواحِ  ِمن لَْوًحا قَلَعَ  قدْ  والَخِضرُ  إال   يَْفَجأْ  لَمْ  الس 

فِينَةِ   َسفِينَتِِهمْ  ىإل َعَمْدتَ  نَْول   بغيرِ  َحَملُونَا قدْ  قَْوم  : ُموَسى له فَقالَ  بالقَُدوِم، الس 

 َمِعي تَْستَِطيعَ  لَنْ  إن كَ  أقُلْ  ألَمْ  قالَ  إْمًرا شيئًا ِجْئتَ  لقَدْ  أْهلَهَا لِتُْغِرقَ ) فََخَرْقتَهَا

 وقالَ : قالَ  ،(ُعْسًرا أْمِري ِمن تُْرِهْقنِي واَل  نَِسيتُ  بما تَُؤاِخْذنِي ال قالَ  َصْبًرا

ِ  َرسولُ  : قالَ  نِْسيَانًا، ُموَسى ِمن األُولَى وَكانَتِ  :وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

فِينَةِ  َحْرفِ  علَى فََوقَعَ  ُعْصفُور   وَجاءَ   له فَقالَ  نَْقَرةً، البَْحرِ  في فَنَقَرَ  الس 

ِ  ِعْلمِ  ِمن وِعْلُمكَ  ِعْلِمي ما: الَخِضرُ   ِمن الُعْصفُورُ  هذا نَقَصَ  ما ِمْثلُ  إال   هللا 

فِينَةِ  ِمنَ  َجاَخرَ  ثُم   البَْحِر، هذا  أْبَصرَ  إذْ  الس اِحلِ  علَى يَْمِشيَانِ  هُما فَبْينَا الس 
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 فَقَتَلَهُ، بيَِدهِ  فَاْقتَلََعهُ  بيَِدهِ  َرْأَسهُ  الَخِضرُ  فأَخذَ  الِغْلَماِن، مع يَْلَعبُ  ُغاَلًما الَخِضرُ 

 ألَمْ  قالَ (. )نُْكًرا شيئًا ْئتَ جِ  لقَدْ  نَْفس   بغيرِ  َزاِكيَةً  نَْفًسا أَقَتَْلتَ : )ُموَسى له فَقالَ 

 إنْ : }قالَ  األُولَى، ِمنَ  أَشد   وهِذه: قالَ ( َصْبًرا َمِعي تَْستَِطيعَ  لَنْ  إن كَ  لكَ  أقُلْ 

 حت ى فَاْنطَلَقَا ُعْذًرا، لَُدنِّي ِمن بَلَْغتَ  قدْ  تَُصاِحْبنِي، فال بَْعَدهَا شيء   عن َسأَْلتُكَ 

 يُِريدُ  ِجَداًرا فِيهَا فََوَجَدا يَُضيِّفُوهَُما، أنْ  فأبَْوا أْهلَهَا ْستَْطَعماا قَْريَة   أْهلَ  أتَيَا إَذا

 أتَْينَاهُمْ  قَْوم  : ُموَسى فَقالَ  بيَِدِه، فأقَاَمهُ  الَخِضرُ  فَقَامَ  - َمائِل  : قالَ  -{ يَْنقَض   أنْ 

 فَِراقُ  هذا: }قالَ  ،{أْجًرا يهعل اَلت َخْذتَ  ِشْئتَ  لَوْ } يَُضيِّفُونَا، ولَمْ  يُْطِعُمونَا فَلَمْ 

 َرسولُ  فَقالَ { َصْبًرا عليه تَْسِطعْ  لَمْ  ما تَأِْويلُ  ذلكَ : }قَْولِهِ  إلى{ وبَْينِكَ  بَْينِي

 ِ ُ  يَقُص   حت ى َصبَرَ  كانَ  ُموَسى أن   وِدْدنَا: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   ِمن َعلَْينَا هللا 

 يَأُْخذُ  َملِك   أَماَمهُمْ  َوكانَ ) يَْقَرأُ  َعب اس   ابنُ  فَكانَ : ُجبَْير   بنُ  َسِعيدُ  قالَ  َخبَِرِهما

ا: )يَْقَرأُ  وكانَ ( َغْصبًا َصالَِحة   َسفِينَة   ُكل    أبََواهُ  وكانَ  َكافًِرا فَكانَ  الُغاَلمُ  َوأَم 

 (ُمْؤِمنَْينِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  كعب بن أبي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5501: الرقم أو لصفحةا

ْنبيلُ  القُف ةُ  َوهوَ ": ِمْكتَل"  .والزِّ

ى"  .ُمَغط ًى": ُمَسج ً

 أُْجرة بَِغيرِ : أي" نَْول بَِغيرِ "

ديثِ  في  --8  .الِعلمِ  طَلَبِ  في الَمَشق ةِ  احتِمالُ  :الح 

 .ِعْلم زيادةُ  ِعنَده َمن َحقِّ  َوَمعِرفةُ  طَلَبِه، َوقَْصدُ  الِعلِم، في االْزديادُ : وفيه --8

 .ُمتََعنِّت َغيرَ  الَحقيقةَ  يَطلُب واِحد ُكل   كانَ  إِذا الِعلِم، في الت ماِري: وفيه --2

جوعُ : وفيه --4  .الت ناُزعِ  ِعندَ  الِعلمِ  أهلِ  إلى الر 

 .الِعلم في الت واُضعِ  لُزومُ : وفيه --7

اِد، َحملُ : وفيه --7 فَرِ  في إِعداُدهوَ  الز   .الس 
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 بِالَعقلِ  اعتِراضَ  ال أن ه َوهوَ  الش رعي ِة، األُصولِ  ِمن َعظيم   أْصل  : وفيه --5

 .الش رعِ  ِمن يُْفهَمُ  ال ما على

 .الُمخالَفةِ  ِعندَ  االعتِذارُ : وفيه --7

 .العالِم َمعَ  واألَدبُ  الِعلِم، طَلَبِ  فَضيلةُ : وفيه --7

 أَخفِّهما بِارتِكابِ  أعظَُمهما ُدفِعَ  َمْفَسدتانِ  اَرضتْ تَع إِذا: وفيه --88

واجب على اإلنسان أال يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف  -7

ا عليه  سقوطه، بل يسرع في المشي إذا كان مار 

ِ  َرسولَ  أن   وفي الصحيح عن أبي هريرة : قالَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

، الَعْجَماءُ  ، بِْئرُ وال ُجبَار  ، والَمْعِدنُ  ُجبَار  َكازِ  وفي ُجبَار   .الُخُمسُ  الرِّ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5588: الرقم أو الصفحة

ديثِ  وفي --5  َشيئًا أحد   يَضَمنُ  ال حيثُ  اإلسالمي ِة، الشريعةِ  عْدلِ  بيانُ  :الح 

ررَ  يَصنَعِ  لم َمن يُؤاَخذُ  وال فيه، سببًا كانَ  وال يُباِشْره لم إذا تلَفًامُ   أو الض 

 .فيه يَتسب بْ 

 .األرضِ  في ُدفِنَتْ  أموال   ِمن المسلِمُ  يَِجُده ما َزكاةِ  ِمقدارِ  بَيانُ : وفيه --8

، بدليل األخبار الثابتة واآليات المتواترة، وال كرامات األولياء ثابتة -7

كرها إال المبتدع الجاحد أو الفاسق الحائد، فاآليات: مثل ما أخبر هللا تعالى ين

في حق مريم من ظهور الفواكه الشتوية في الصيف، والصيفية في الشتاء، 

وما ظهر على يدها حيث أمرت النخلة وكانت يابسة فأثمرت، وهي ليست 

ينة، وقتل بنبية، ومثل ما ظهر على يد الخضر عليه السالم من خرق السف

الن هللا لم يبعث نبيا.  الغالم، وإقامة الجدار، وهذا على رأي من قال: إنه

اناث أنبياء أو رسل وما عند مريم او خديجه او آسية بنت مزاحم وام موسي 

صديقه ومحدثة فقط ال غير فال هم انبياء وال رسل محدثين وملهمين من هللا 

 تعالي اجري الحق علي قلوبهموالسنتهم .
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 يَكُ  فإنْ  ُمَحد ثُوَن، األَُممِ  ِمنَ  قَْبلَُكمْ  فِيما كانَ  لقَدْ  في الصحيح عن أبي هريرةو

تي في ، أُم   أبِي عن َسْعد ، عن زائَِدةَ، أبِي بنُ  َزَكِري اءُ  زادَ  ُعَمرُ  فإن ه أَحد 

 فِيَمن كانَ  لقَدْ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   قالَ : قالَ  هَُرْيَرةَ، أبِي عن َسلََمةَ،

، إْسرائِيلَ  بَنِي ِمن قَْبلَُكمْ  كانَ   فإنْ  أْنبِياَء، يَكونُوا أنْ  غيرِ  ِمن يَُكل ُمونَ  ِرجال 

تي ِمن يَُكنْ  ُ  َرِضيَ  عب اس   ابنُ  قالَ . فَُعَمرُ  أَحد   منهمْ  أُم   وال نَبِي   ِمن: عْنهما هللا 

 .ُمَحد ث  

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 زاد: وقوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0798: الرقم أو الصفحة

 [معلق... زكرياء

ثينَ  أن   وسل م عليه هللاُ  صل ى أخبَرَ  الحديثِ  هذا وفي  َموجودنَ  الُمْلهَمين المحدِّ

ابقِة، األَُممِ  في ةِ  هذه في كان ولو الس   .الخط ابِ  بنُ  مرُ عُ  فإن ه منهم، أحد   األُم 

 أن غيرِ  ِمن يُكل مون -وسل م عليه هللاُ  صل ى أخبَرَ  كما -اْلُمَحد ثون وهؤالءِ 

شدِ  إلى يُلهَمون: يعني أنبياَء، يَكونوا وابِ  الر   هللاُ  يُرِسلَ  أن غيرِ  من والص 

 .كاألنبياءِ  وحيًا إليهم

 التِّي الحالَةِ  لَىع حال   علَى تكونونَ  أنكم لو وفي الصحيح عن أبي هريرة

 ولَوْ  ، بيوتِكم في لََزاَرْتُكمْ  و ، بأُكفِِّهمْ  المالئُِكةُ  لصافََحْتُكمُ  ، عنِدي علَْيها أنتم

 لَهُمْ  يغفِرَ  َكيْ  يُْذنِبُونَ  بقوم   هللاُ  لجاءَ  ، تُْذنِبُوا لم

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1010: قمالر أو الصفحة

 أَْنَت؟ كيفَ : فَقالَ  بَْكر ، أَبُو لَقِيَنِي وفي الصحيح عن حنظله بن حذيم الحنفي

 نَُكونُ : قُلتُ : قالَ  تَقُوُل؟ ما هللاِ  ُسْبَحانَ : قالَ  َحْنظَلَةُ، نَافَقَ : قُلتُ : قالَ  َحْنظَلَةُ  يا

ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولِ  ِعْندَ  ُرنَا َوَسل َم، هعلي هللا   َرْأيُ  َكأن ا حت ى َواْلَجن ِة، بالن ارِ  يَُذكِّ

، ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولِ  ِعندِ  ِمن َخَرْجنَا فَإَِذا َعْين   األْزَواجَ  َعافَْسنَا َوَسل َم، عليه هللا 

ْيَعاِت، َواألْواَلدَ  ِ : بَْكر   أَبُو قالَ  َكثِيًرا، فَنَِسينَا َوالض   هذا، ِمْثلَ  لَنَْلقَى ن اإ فََوهللا 

ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولِ  علَى َدَخْلنَا حت ى بَْكر ، َوأَبُو أَنَا فَاْنطَلَْقتُ   َوَسل َم، عليه هللا 

ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  فَقالَ  هللاِ، َرُسولَ  يا َحْنظَلَةُ، نَافَقَ : قُلتُ   َوما َوَسل مَ  عليه هللا 
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ُرنَا ِعْنَدَك، نَُكونُ  ،هللاِ  َرُسولَ  يا: قُلتُ  َذاَك؟  َرْأيُ  َكأن ا حت ى َواْلَجن ِة، بالن ارِ  تَُذكِّ

، ْيَعاِت، َواألْواَلدَ  األْزَواجَ  َعافَْسنَا ِعنِدَك، ِمن َخَرْجنَا فَإَِذا َعْين   نَِسينَا َوالض 

ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  فَقالَ  َكثِيًرا  تَُدوُمونَ  لو إنْ  بيَِدهِ  ِسينَفْ  َوال ِذي: َوَسل مَ  عليه هللا 

ْكِر، وفي ِعنِدي، تَُكونُونَ  ما علَى  وفي فُُرِشُكمْ  علَى الَماَلئَِكةُ  لََصافََحْتُكمُ  الذِّ

ات   ثاََلثَ  َوَساَعةً  َساَعةً  َحْنظَلَةُ  يا َولَِكنْ  طُُرقُِكْم،  .َمر 

 صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الحنفي حذيم بن حنظلة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0510: الرقم أو الصفحة سلمم

 ِمنَ  حق ه حق   ذي ُكلِّ  إِعطاءِ  في اإِلسالمي ةِ  الش ريعةِ  َعْدلُ : الحديثِ  وفي --5

وجاتِ  واألَوالدِ  الن فسِ   .تَعالى هللاِ  َحقِّ  بَعدَ  والز 

 َمل   نَفِسه على أَثقَلَ  إذا بدَ العَ  ألن   الن فِس؛ بِراحةِ  هللاِ  إلى الت عب دُ : وفيه --8

 .كثيرةً  ُحقوقًا أضاعَ  وُرب ما وتَِعبَ 

 وجهه بها يصون( عقارات) وضيعة مال للولي يكون أن ينكر ال -5

 على الحجة وهم وفضلهم، واليتهم مع وأموالهم، بالصحابة وحسبك وعياله،

 .غيرهم

 وأما

ي تت ِخذوا ال  :مسعود ابن عن الترمذي حديث نيا في فتَرَغبوا عةَ،الض   الد 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0009: الرقم أو الصفحة الترمذي

 (0158) وأحمد ،(0009) الترمذي أخرجه:  التخريج

نيَوي ةِ  على األُخَروي ةِ  المصالحِ  تقديمُ : الحديثِ  وفي-5  .الد 

نيا إبعادِ  على وسل م علَيه هللاُ  صل ى الن بيِّ  ِحْرصُ : وفيه -8  .القلوبِ  ِمن الد 

 من وأما بزهرتها، ومتمتعا متنعما أو مستكثرا اتخذها من على فمحمول

 أفضل من النية بهذه فاتخاذها وعياله، دينه بها يصون معاشا اتخذها

 األموال أفضل من وهي األعمال،
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 على أَبعثَك أن أُريدُ  إنِّي َعمُرو، يا  :العاص بن روعم عن وفي الصحيح 

 أُسلِمْ  لم إنِّي: قُلتُ  صالحةً، المالِ  منَ  رغبةً  لك وأَرَغبَ  هللاُ، فيُغنَِمك َجيش  

: فَقال هللاِ، َرسولِ  معَ  فَأكونَ  اإلسالِم، في رغبةً  أَسلَْمتُ  إن ما الماِل، في رغبةً 

الحُ  المالُ  نِْعمَ   عمُرو، يا الحِ  للَمرءِ  الص   .الص 

 األدب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  العاص بن عمرو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  008: الرقم أو الصفحة المفرد

 والحاكم ،(088(( )المفرد األدب)) في البخاري أخرجه:  التخريج

 (5059(( )اإليمان شعب)) في والبيهقي ،(0500)

 المحتاجين) المساكين ألصحابها لحفظها وتعييبها فينةالس خرق تم   -7

 صالحة، سفينة لكل عات ظالم ملك اغتصاب من( البحر في بها المتعيشين

 من أشد والحاجة الضر في الفقير حال أن على اآلية بهذه الشافعي احتج وقد

اهم تعالى ألنه المسكين حال  .السفينة تلك يملكون كانوا أنهم مع مساكين، سم 

اِف، الِمسكينُ  ليس في الصحيح عن أبي هريرةو هُ  الذي بالط و   الت مرةُ  تُرد 

 وال يُغنيِه، ِغنًى يَِجدُ  ال الذي الِمسكينَ  ولكن   واألكلتاِن، واألكلةُ  والت مرتاِن،

 .إلحافًا الن اسَ  يَسألُ 

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  50075: الرقم أو لصفحةا المسند

 مسلم شرط على صحيح

 داود وأبو ،(5008) ومسلم ،(5108) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 50075) وأحمد ،(0155) والنسائي ،(5700)

هُ  الذي الِمْسِكينُ  ليسَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  واألُْكلَتَاِن، األُْكلَةُ  تَُرد 

 .إْلَحافًا الن اسَ  يَْسأَلُ  ال أَوْ  ويَْستَْحيِي، ِغنًى، له ليسَ  الذي الِمْسِكينُ  ولَِكنِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5557: الرقم أو الصفحة

 (5008) ومسلم ،(5557) البخاري أخرجه:  التخريج
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 .الَمسألةِ  عن االستِعفافِ  على الحث   :الحديثِ  وفي --5

دقةِ  لَموِضعِ  اإلرشادِ  ُحسنُ : وفيه --8  .الص 

ي: وفيه --2 دقةِ  َوْضعِ  تَحرِّ  .اإللحاحِ  دونَ  الت عف فُ  ِصفتُه فيَمن الص 

 دينه، إلى ويميال أبواه، به يتأثر ال حتى كفره بسبب الغالم قتل حدث -88

 دينا أي زكاة، منه خيرا هللا أبدلهما وقد له، الفطرية محبتهما بسبب

     .عليهما وشفقة وعطفا رحمة أقرب أي رحما، وأقرب وصالحا،

 كافًرا، طبُع الخِضرُ  قتلهُ  الذي الغالمُ  وفي صحيح أبي داودعن أبي بن كعب

 وكفًرا طغيانًا أبَويهِ  ألرهقَ  عاش ولو

 داود أبي صحيح:  صدرالم|  األلباني:  المحدث|  كعب بن أبي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5501: الرقم أو الصفحة

 (0775) مسلم أخرجه:  التخريج

 .وآِخرتِه ُدنياه في له الخيرُ  فيه ما للُمؤِمنِ  يُقدِّرُ  هللاَ  أن  : الحديثِ  وفي

 كان الغالمين أب ألن السابع الجيل حتى األبناء يفيد اآلباء صالح إن -88

 يحفظ تعالى هللا أن روي وقد. محمد بن جعفر قال كما ابع،الس األب هو

ُ  َولِيِّيَ  إِن  : تعالى قوله يدل هذا وعلى ذريته، من سبعة في الصالح  ال ِذي هللا 

لَ  الِِحينَ  يَتََول ى َوهُوَ  اْلِكتاَب، نَز   [ .877/ 5 األعراف] الص 

 الَكِريمِ  اْبنِ  الَكِريمِ  اْبنِ  ِريمِ الكَ  ابنُ  اْلَكِريمُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 .الس الَمُ  عليهمُ  - إْبراِهيمَ  بنِ  إْسحاقَ  بنِ  يَْعقُوبَ  ابنُ  يُوُسفُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة البخاري

 وذهب .نبي، الخضر أن يقتضي أَْمِري َعنْ  فََعْلتُهُ  َوما: تعالى قوله -88

 مات الخضر أن إلى الجمهور
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يَ  إن ما   وفي الصحيح عن أبي هريرة  فَْرَوة   علَى َجلَسَ  أن هُ  الَخِضرَ  ُسمِّ

 .َخْضَراءَ  َخْلفِهِ  ِمن تَْهتَز   هي فَإَِذا بَْيَضاَء،

 بخاريال صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0500: الرقم أو الصفحة

ِ  َرسولُ  لَنَا َصل ى   روي البخاري عن عبد هللا بن مسعود  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 فأْقبَلَ  اْنَصَرفَ  ثُم   الَعتََمةَ، الن اسُ  يَْدُعو ال تي وهي الِعَشاِء، َصاَلةَ  لَْيلَةً  وسل مَ 

نْ  يَْبقَى ال منها، َسنَة   ِمئَةِ  َرْأسَ  فإن   هِذه، لَْيلَتَُكمْ  أَرأَْيتُمْ : فَقَالَ  َعلَْينَا،  هو ِمم 

 .أَحد   األْرضِ  ظَْهرِ  علَى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  175: الرقم أو الصفحة البخاري

 كما -بالِعشاء وتَسميتُها بالَعتمِة، الن اسِ  بينَ  الِعشاءِ  اسمِ  اشتهارُ  :الحديث وفي

اها  .أفضلُ  -ِكتابِه في بذلك هللا سم 

 يصح وال األنبياء، برؤيا أو بالوحي إال الشرعية األحكام تثبت ال -82

 من عليهم يغلب وما قلوبهم، في باإللهام لألولياء تثبت األحكام بأن القول

 لهم وفتتجلى األغيار، عن وخلوها األكدار، عن قلوبهم لصفاء خواطر،

 ويعلمون الكائنات، أسرار على فيقفون الربانية، والحقائق اإللهية، العلوم

 اتفق كما الكليات، الشرائع أحكام عن بها فيستغنون الجزئيات، أحكام

 تلك من موسى عند كان عما العلوم، من له تجلى بما استغنى فإنه للخضر،

 اواستدلو الفهوم،

 :عنن وابصة بن معبد األسدي أخرجه األلباني في صحيح الجامع   بحديث

 الُمْفتونَ  أفتاك إن و نفَسك استفتِ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  معبداألسدي بن وابصة:  الراوي

   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  859: الرقم أو الجامع الصفحة

 واإلثمِ  البرِّ  عن تسألُ  جئتَ   ألسديمعبدا بن روي االمام احمد عن وابصة 

 إليه واطمأن   ، الن فسُ  إليه اطمأن تْ  ما البِر  :  قلبَك استَْفتِ :  فقال ، نعم:  قال ؟
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دَ  الن فسِ  في حاك ما واإلثمُ  ، القلبُ  درِ  في وترد   الناسُ  أفتاك وإن ، الص 

 وأَْفتَْوك

:  المصدر|  ويالنو:  المحدث|  معبداألسدي بن وابصة:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  8/510: الرقم أو الصفحة المجموع

 البخاري إسناد

 في والطحاوي ،(0100) والدارمي ،(59009) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0508(( )اآلثار مشكل شرح))

عُ  :الحديثِ  وفي بهاتِ  في الُوقوعِ  عن الت ور  زُ  الش   .فسِ للن   والت حر 

 ألنه يستتاب وال قائله يقتل وكفر زندقة القول وهذا :المالكي العباس أبو قال

 بأن حكمته، وأنفذ سنته، أجرى قد تعالى هللا فإن الشرائع من علم ما إنكار

 عنه لمبلغون وهم خلقه، وبين بينه السفراء رسله بواسطة إال تعلم ال أحكامه

 بما وخصهم لذلك، اختارهم مه،وأحكا شرائعه المبي نون وكالمه، رسالته

ُ : تعالى قال كما هنالك، َ  إِن   الن اِس، َوِمنَ  ُرُساًل  اْلَمالئَِكةِ  ِمنَ  يَْصطَفِي هللا   هللا 

ُ : تعالى وقال[ 57/ 88 الحج] بَِصير   َسِميع    ِرسالَتَهُ  يَْجَعلُ  َحْيثُ  أَْعلَمُ  هللا 

ةً أُ  الن اسُ  كانَ : تعالى وقال [884/ 7 األنعام] ُ  فَبََعثَ  واِحَدةً، م   الن بِيِّينَ  هللا 

ِرينَ   .اآليات من ذلك غير إلى[ 882/ 8 البقرة] َوُمْنِذِرينَ  ُمبَشِّ

 .الراشدينَ  الخلفاءِ  وُسن ةِ  بُسن تي عليُكمْ   وفي الصحيح عن أبي نجيح

 شرح تخريج:  المصدر|  األرناووط شعيب:  المحدث|  نجيح أبو:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/558: الرقم أو لصفحةا السنة

 أتينا وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو السلمي وحجر بن حجر

 لتحملهم أتوك ما إذا الذين على وال فيه نزل ممن وهو ساريةَ، بنِ  العرباضَ 

 وعائدين، زائرين، ؛ أتيناك:  وقلنا فسل منا، عليه أحملكم ما أجد ال قلت

 ذاتَ  وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  بنا صلى:  العرباضُ  فقال.  بِسينومقت

،  منها ووِجلت العيون، منها ذرفت بليغةً، موعظةً  فوعظنا علينا، أقبل ثم يوم 

ع ، موعظةُ  هذه كأن!  هللاِ  رسولَ  يا:  قائل   فقال.  القلوبُ   إلينا تعهد فماذا ُمودِّ

 من فإنه حبشي ًا، عبًدا وإن والطاعةِ  والسمعِ  هللاِ  بتقوى أوصيكم:  فقال ؟
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 المهدي ين الخلفاءِ  وسنةِ  بسنتي فعليكم كثيًرا، اختالفًا فسيرى بعدي منكم يِعشْ 

وا بها، تمس كوا الراشدين  فإن   األمورِ  ومحدثاتِ  وإياكم بالنواجِذ، عليها وَعض 

 ضاللة   بدعة   وكل   بدعة ، محدثة   كل  

:  المحدث|  حجر بن وحجر السلمي عمرو بن عبدالرحمن:  الراوي

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5705: الرقم أو الصفحة

 (55591) وأحمد له، واللفظ( 5705) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يهعل هللا صل ى النبي بسنة التمس كِ  على الش ديدُ  والتأكيدُ  الَحث  : الحديث وفي

اِشدين، الُخلفاءِ  وُسن ةِ  وسل م ينِ  في االبتداعِ  عن والن هيُ  الر   والتحذيرُ  الدِّ

 .ذلك ِمن الش ديدُ 

 الضروري، واليقين القطعي، العلم حصل فقد الجملة وعلى :القرطبي وقال

 هي التي تعالى هللا أحكام لمعرفة طريق ال أن على والخلف السلف وإجماع

: قال فمن الرسل، جهة من إال منها شيء يعرف وال يه،ونه أمره إلى راجعة

 عن يستغني بحيث الرسل غير ونهيه أمره بها يعرف آخر طريقا هناك إن

. جواب وال سؤال إلى معه يحتاج وال يستتاب، وال يقتل كافر، فهو الرسل

 هللا جعله قد الذي والسالم الصالة عليه نبينا بعد أنبياء بإثبات قول هو ثم

 يأخذ: قال من أن: ذلك وبيان. رسول وال بعده نبي فال ورسله، نبيائهأ خاتم

 ال وأنه بمقتضاه، يعمل وأنه تعالى، هللا حكم هو فيه يقع ما وأن قلبه، عن

 هذا فإن النبوة، خاصة لنفسه أثبت فقد سنة، وال كتاب إلى ذلك مع يحتاج

 مما نحو

 ، ُروِعي في نفثَ  القُُدسِ  حَ ُرو إن   . : والسالم الصالة عليه هللا رسول قاله

 ، هللاَ  فات قوا ، رزقَها وتستوِعبَ  ، أجلَها تستكِملَ  حت ى تموتَ  لَن نفًسا أن  

زقِ  استبطاءُ  أحَدكم يَحِملَن   وال ، الط لَبِ  في وأجِملُوا  بَمعصيةِ  يطلُبَه أن الرِّ

 بِطاَعتِهِ  إال   عنَده ما يُنالُ  ال تعالى هللاَ  فإن   ، هللاِ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0091: الرقم أو الصفحة
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 اإلنسانِ  على تَباطَأَ  وإنْ  الَحالِل، الَكْسبِ  على الَحث  : الحديثِ  وفي --5

 .ِرْزقُه

زقِ  تَقديرَ  أن  : وفيه --8  . تَحصيلِه في عيِ الس   َعَدمَ  يَعني ال الرِّ

 غير متواضعا المرء يكون أن :مجملها رفيعة أدبية فوائد القصة لهذه -84

 يعرف لم ما على ويعترض ينقضه فال بعهده، يلتزم وأن بعلمه، معجب

 العقوبة إنزال بطلب وسل م وآله عليه هللا صل ى النبي يتعجل وأال سره،

 فهم وبكتابه، به ءواواستهز رسالته وأنكروا كذبوه الذين بالمشركين

 .واآلخرة الدنيا في هالكون معاقبون

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  أن   وفي الصحيح عن أنس بن مالك  ُكِسَرتْ  َوَسل مَ  عليه هللا 

، يَومَ  َربَاِعيَتُهُ   يُْفلِحُ  كيفَ : ويقولُ  عْنه، الد مَ  يَْسلُتُ  فََجَعلَ  َرْأِسِه، في َوُشج   أُُحد 

وا قَْوم   ُ  فأْنَزلَ  هللاِ؟ إلى يَْدُعوهُمْ  َوهو َربَاِعيَتَهُ، َوَكَسُروا بِي هُْم،نَ  َشج   َعز   هللا 

 [887: عمران آل{ ]شيء   األْمرِ  ِمنَ  لكَ  ليسَ : }َوَجل  

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5585: الرقم أو الصفحة

 ِمن{ َشْيء   اأْلَْمرِ  ِمنَ  لَكَ  لَْيسَ : }تعالى قولِه نزولِ  سببُ  :الحديثِ  يف --5

 .عمران آل ُسورة

لُ : وفيه --8  الد عوةِ  أجلِ  من واألَذى المشاق   وسل م عليه هللا صل ى النبيِّ  تحم 

 .تعالى هللاِ  إلى

 وجل   عز   وهللا غ،الباَل إال   وسل م عليه هللا صل ى النبيِّ  على ما أن  : وفيه --2

 .يَشاءُ  َمن يَهِدي ال ِذي هو

 على اإلنسان يعترض فال الزمان، مرور مع القصة حوادث وتتكرر --87

 الموت وقائع أن كما ،ولوالديه له خيرا موته يكون فقد صغير، غالم موت

 األرض لضاقت وغيرهم السن كبار يمت لم فلو بالمجتمع، رحمة المتكررة

                                                               . يوميا تجددةالم بالمواليد

                       ،الضعفاء أموال على الظلمة بتسلط يذكرنا السفينة وخرق
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 ضعيف أو ليتيم المنتظرة الثروة توفير ألوان من لون وإقامته الجدار وهدم

 الضعفاء، بعباده الرحيم اإلله من

 الضيافة أبوا الذين القرية أهل فإن باإلحسان، اإلساءة مقابلة وفيه  --87

 من المقربين واألولياء األنبياء سمة وهذه الصنيع، بحسن الخضر قابلهم

 .ربهم

 بين وسطاء إال وأمثاله الخضر وما تعالى، هللا فعل من الوقائع هذه وكل

 .تعالى هللا أمر لتنفيذ الناس

 الواِصلُ  ولَِكنِ  بالُمكافِِئ، الواِصلُ  ليسَ  بن عمرووفي الصحيح عن عبد هللا 

 .وَصلَها َرِحُمهُ  قُِطَعتْ  إذا الذي

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1885: الرقم أو الصفحة البخاري

لةَ  أن   :الحديثِ  في --5  ال اآلَخر الط َرف ِمن أة  مكاف نظيرَ  كانتْ  إذا الصِّ

ا وهذا المنافع، تباُدلِ  باب ِمن ألن ها كاملةً؛ ِصلةً  تكونُ   فيه يستوي مم 

 .واألباعدُ  األقاربُ 

ر المسيءِ  إلى باإلحسانِ  بل بالِمثِل، المعاملةِ  عدمُ : وفيه --8  .والُمقصِّ

 اآليات( :59) الكهف سورة] ومأجوج ويأجوج القرنين ذي قصة -55

 [88 ىال 90

ئ لُون ك   ي س  ن   و  ن ي نِ  ِذي ع  أ ت لُوا قُل   ال ق ر  ل ي ُكم   س  را   ِمن هُ  ع  نَّا إِنَّا( 90) ِذك  كَّ  فِي ل هُ  م 

ضِ  آت ي ناهُ  األ  ر  ء   ُكلِّ  ِمن   و  ي  ب با   ش  ب با   ف أ ت ب ع  ( 95) س  تَّى( 91) س   ب ل غ   إِذا ح 

ِرب   غ  سِ  م  د ها الشَّم  ج  ِمئ ة   ي ن  ع   فِي ت غ ُربُ  و  د   ح  ج  و  ما   ِعن د ها و  ا يا قُل نا ق و   ذ 

ن ي نِ  ا ال ق ر  ا تُع ذِّب   أ ن   إِمَّ إِمَّ نا   فِيِهم   ت تَِّخذ   أ ن   و  ا قال  ( 97) ُحس  ن   أ مَّ  ظ ل م   م 

ف   و  بُهُ  ف س  دُّ  ثُمَّ  نُع ذِّ بِّهِ  إِلى يُر  بُهُ  ر  ذابا   ف يُع ذِّ را   ع  ا (95) نُك  أ مَّ ن   و  ن   م  ِمل   آم  ع   و 

زاء   ف ل هُ  صالِحا   نى ج  ن قُولُ  ال ُحس  س  ِرنا ِمن   ل هُ  و  را   أ م  ب با   أ ت ب ع   ثُمَّ ( 99) يُس   س 

تَّى( 98) ط لِع   ب ل غ   إِذا ح  سِ  م  د ها الشَّم  ج  لى ت ط لُعُ  و  م   ع  ع ل   ل م   ق و   ِمن   ل ُهم   ن ج 

ذلِك  ( 80) ِست را   ُدونِها ق د   ك  ط   و  ي هِ  بِما ناأ ح  ب با   أ ت ب ع   ثُمَّ ( 85) ُخب را   ل د   س 

تَّى (80) ي نِ  ب ي ن   ب ل غ   إِذا ح  دَّ د   السَّ ج  ما   ُدونِِهما ِمن   و   ي ف ق هُون   ي كاُدون   ال ق و 
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ال   ا يا قالُوا( 80) ق و  ن ي نِ  ذ  أ ُجوج   ي أ ُجوج   إِنَّ  ال ق ر  م  ضِ  فِي ُمف ِسُدون   و   األ  ر 

ع لُ ن   ف ه ل   جا   ل ك   ج  ر  لى خ  ع ل   أ ن   ع  ب ي ن ُهم   ب ي ن نا ت ج  ا و  د   نِّي ما قال  ( 85) س  كَّ  م 

بِّي فِيهِ  ي ر   ر  ة   ف أ ِعينُونِي خ  ع ل   بِقُوَّ ب ي ن ُهم   ب ي ن ُكم   أ ج  ما   و  د   ُزب ر   آتُونِي( 81) ر 

ِديدِ  تَّى ال ح  ف ي نِ  ب ي ن   ساوى إِذا ح  د  تَّى واان فُخُ  قال   الصَّ ع ل هُ  إِذا ح   قال   نارا   ج 

ل ي هِ  أُف ِرغ   آتُونِي ا( 87) قِط را   ع  طاُعوا ف م  ا ي ظ ه ُروهُ  أ ن   اس  م  ت طاُعوا و   ل هُ  اس 

ة   هذا قال   (85) ن ق با   م  ح  بِّي ِمن   ر  دُ  جاء   ف إِذا ر  ع  بِّي و  ع ل هُ  ر  كَّاء   ج  كان   د   و 

دُ  ع  بِّي و  ق  ا ر  ت ر  ( 89) ح  ناو  ُهم   ك  ئِذ   ب ع ض  م  نُفِخ   ب ع ض   فِي ي ُموجُ  ي و   فِي و 

ورِ  ناُهم   الصُّ ع  م  عا   ف ج  م   (88) ج 
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 وجد الشمس، عليه تطلع الذي الموضع ىإل وصل إذا حتى وسار - 78
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 .لصالبته أسفله من يثقبوه أن

 ومأجوج يأجوج بين يحول ربي من رحمة السد هذا: القرنين ذو قال - 77

 هللا حدده الذي الوقت جاء فإذا، منه ويمنعهم، األرض في اإلفساد وبين

 بتسويته هللا وعبد وكان، باألرض مستويًا صيره الساعة قيام قبل لخروجهم

 .فيه ُخْلف ال ثابتًا ومأجوج يأجوج وبخروج باألرض

 ببعض، ويختلطون يضطربون الزمان وآخر الخلق بعض وتركنا - 77

 .والجزاء للحساب كله الخلق فجمعنا الصور في ونفِخ
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  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على باآليات يستدل

 على وسيطروا الدنيا ملكوا الذين المؤمنين الملوك أحد القرنين ذا إن -8

 ال ونحن نافعا، وعلما وهيبة حكمة ومنحه واسعا، ملكا هللا آتاه فقد أهلها،

 .المجيد القرآن كاهح الذي بالقدر إال نؤمن وال بالذات، بمعرفته نقطع

  وكافران مؤمنان :أربعة كلها الدنيا ملوك جميع أن روي

  ،وذو القرنين  و داود بن سليمان :فالمؤمنان

ر نمروذ: والكافران  .وبختنص 

 غيره، يؤت لم ما أوتي أنه القرنين ذي خبر من وكان :إسحاق ابن قال 

 ال ومغاربها، األرض مشارق إلى البالد من انتهى حتى األسباب له فمدت

 ما إلى والمغرب المشرق من انتهى حتى أهلها، على سل ط إال أرضا يطأ

 .الخلق من شيء وراءه ليس

 عن وأخبرنا مراده، إلى توصله التي األسباب القرنين لذي تعالى هللا هي أ -8

 الشمس مغرب في أما. والوسط والمشرق المغرب في له حدثت ثالث وقائع

 واإلبادة بالقتل التعذيب إما: أمرين بين هللا فخي ره ،كافرين قوما وجد فقد

 وتوحيد والهدى الحق إلى واإلرشاد االستبقاء وإما وطغيانهم، كفرهم جزاء

 فيها ردع مدة فيهم وأقام هللا، إلى والدعوة اإلمهال القرنين ذو فاختار هللا،

 .تعالى هللا إلى ودعا العدل، وأقام المظلوم، ونصر الظالم،

 فيها يستقر ال رملية بقعة في يعيشون بدائيين قوما فوجد المشرق في وأما

 بيت، سقف أو شجر بظل فيها يستترون وال بناء،

 عليه يستقر ال مكان في كانوا ستر، الشمس وبين بينهم يكن لم :قتادة وقال

 هللا أيده الذي القرنين ذا فإن الناس، من دنيوي عوض أو مقابل انتظار دون

 والملك القدرة من لي تعالى هللا بسطه ما أي َخْير   َربِّي فِيهِ  نِّيَمك   ما: قال

 وعمل بالرجال أي األبدان، بقوة أعينوني ولكن وأموالكم، خرجكم من خير

   ( . الردم) السد بها أبني التي واآللة األبدان
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 أحد، يعنه لم خرجا، له جمعوا لو القوم فإن العمل، في النجاح بداية وهذا

 .المشروع وإنجاح العمل إنجاز في أسرع عونهم فكان يبني، وهولترك

نِّي ما: أيضا اآلية تدل -7  أو الملك واجب من أن على َخْير   َربِّي فِيهِ  َمك 

 من ثغورهم، وإصالح ديارهم، حفظ في الخلق بحماية يقوم أن الحاكم

 :هي ثالثة بشروط ،أموالهم

 .بشيء عليهم يستأثر أال -األول

 .فيعينهم الحاجة بأهل يبدأ أن -الثاني

ي أن -الثالث  .منازلهم قدر على بينهم العطاء في يسو 

 بقدر ويؤخذ أموالهم، قبل أنفسهم بذلوا رعيته، دعم إلى الحاكم احتاج فإذا

 من شيء أخذ أبى القرنين ذو فهذا بتدبير، وتصرف أموالهم، من الحاجة

 بخدمة التطوع فكان عندكم، والرجال عندي األموال إن: قائال القوم، أموال

 .أولى األبدان

 المال ذلك فيؤخذ تعرض، لضرورة إال أحد مال يحل ال أنه: األمر وضابط

 باالستبداد ال الجماعة وبرأي باالستئثار، ال بالعدل وينفق سرا، ال جهرا

 (70/55  :القرطبي تفسير )  باألمر

 كانا فقد وحديثا، ديماق الثقيلة الصناعة مرتكزات من والنحاس الحديد إن -7

 في األساسية المادة اآلن وهما القرنين، ذي يد على المنيع السد بناء أداة

 .والسلمية الحربية المختلفة الصناعات

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  َخَرجَ  وفي الصحيح عن زينب أم المؤمنين  وسل مَ  عليه هللا 

ا فَِزًعا يَْوًما ُ  إال   هَ إلَ  ال: يقولُ  َوْجهُهُ  ُمْحَمر ً  اْقتََرَب، قَدِ  َشر   ِمن لِْلَعَربِ  َوْيل   هللا 

 َوال تي اإلْبهَاِم، بإْصبَِعهِ  َوَحل قَ  هِذه ِمْثلُ  َوَمأُْجوجَ  يَأُْجوجَ  َرْدمِ  ِمن اليومَ  فُتِحَ 

الُِحوَن؟ َوفِينَا أَنَْهلِكُ  هللاِ، َرسولَ  يا: فَقُلتُ  قالَتْ . تَلِيهَا  َكثُرَ  اإذَ  نََعمْ : قالَ  الص 

 .الَخبَثُ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  المؤمنين أم زينب:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0990: الرقم أو الصفحة
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 عليه هللاُ  َصل ى النبي   أن   وفي الصحيح عن زينب بن جحش أم المؤمنين

ُ، إال   إلَهَ  ال: يقولُ  فَِزًعا َعلَْيهَا َدَخلَ  وسل َم،  اْقتََرَب، قَدِ  َشر   ِمن لِْلَعَربِ  وْيل   هللا 

 وال تي اإلْبهَامِ  بإْصبَِعهِ  وَحل قَ  هِذه ِمْثلُ  وَمأُْجوجَ  يَأُْجوجَ  َرْدمِ  ِمن اليومَ  فُتِحَ 

ِ  َرسولَ  يا فَقُلتُ  َجْحش   بْنتُ  َزْينَبُ  قالَتْ  تَلِيهَا، الُِحوَن؟ وفينَا أَنَْهلِكُ : هللا   الص 

 .الَخبَثُ  َكثُرَ  إَذا نََعمْ  :قالَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم زينب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0057: الرقم أو الصفحة البخاري

                             [507 الى 500 اآليات( :59) الكهف سورة] الكفار جزاء -50

نا ض  ر  ع  ه نَّم   و  ئِذ  ي و   ج  ضا   لِل كافِِرين   م  ر  يُنُُهم   كان ت   الَِّذين  ( 500) ع   فِي أ ع 

ن   ِغطاء   ِري ع  كانُوا ِذك  ت ِطيُعون   ال و  عا   ي س  م  ِسب  ( 505) س  ف ُروا الَِّذين   أ ف ح   ك 

لِياء   ُدونِي ِمن   ِعباِدي ي تَِّخُذوا أ ن   نا إِنَّا أ و  ت د  ه نَّم   أ ع  ( 500) نُُزال   لِل كافِِرين   ج 

ِرين   نُن بِّئُُكم   ه ل   قُل   س  ماال   بِاأل  خ  لَّ  الَِّذين  ( 500) أ ع  يُُهم   ض  ع  ياةِ  فِي س   ال ح 

ن يا ُهم   الدُّ بُون   و  س  ِسنُون   أ نَُّهم   ي ح  ف ُروا الَِّذين   أُولئِك  (505) ُصن عا   يُح   بِآياتِ  ك 

بِِّهم   لِقائِهِ  ر  بِط ت   و  مالُُهم   ف ح  م   ل ُهم   نُقِيمُ  ف ال أ ع  ةِ  ي و  نا   ال قِيام  ز   ذلِك  ( 501) و 

زاُؤُهم   ه نَّمُ  ج  ف ُروا بِما ج  ُذوا ك  اتَّخ  ُرُسلِي آياتِي و        (507) ُهُزوا   و 

 التفسير

 .عيانا ليشاهدوها معه لبس ال إظهاًرا للكافرين جهنم وأظهرنا - 888

 على لما هللا؛ ذكر عن عميًا الدنيا في كانوا الذين للكافرين أظهرناها - 888

 سماع هللا آيات سمع يستطيعون ال كانوا، ذلك، من مانع حجاب من أعينهم

 .قبول

 ورسل مالئكة من عبادي يجعلوا أن بالل كفروا الذين أفظن   - 888

 .إلقامتهم منزاًل  للكافرين جهنم هيأنا إنا! دوني؟ من معبودين وشياطين

 خسرانًا الناس بأعظم -الناس أيها- بركمنخ هل: -الرسول أيها- قل - 882

 لعمله؟
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 قد الدنيا في يسعونه كانوا الذي سعيهم أن القيامة يوم يرون الذين - 884

 والواقع بأعمالهم، وسينتفعون سعيهم، في محسنون أنهم يظنون وهم ضاع،

 .ذلك خالف

 وكفروا توحيده، على الدالة ربهم بآيات كفروا الذين هم أولئك - 887

 .هللا عند قدر القيامة يوم لهم يكون فال بها، لكفرهم أعمالهم فبطلت ائه،بلق

 آياتي واتخاذهم بالل، لكفرهم جهنم؛ هو لهم الُمَعد   الجزاء ذلك - 887

 .سخرية ورسلي المنزلة

 :فقال المؤمنين، جزاء ذكر الكافرين جزاء هللا ذكر ولما

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما اآليات من هميف

 بالنفخة القيامة ساحات في واإلنس الجن بجمع والحشر، البعث إثبات -8

 .الصور في الثانية

لُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  فَتَراَءى آَدُم، القِياَمةِ  يَومَ  يُْدَعى َمن أَو 

ي تُهُ،  بَْعثَ  أْخِرجْ : فيَقولُ  وَسْعَدْيَك، لَب ْيكَ : فيَقولُ  آَدُم، أبُوُكمْ  هذا: فيُقالُ  ُذرِّ

ي تَِك، ِمن َجهَن مَ   تِْسَعةً  ِمئَة   ُكلِّ  ِمن أْخِرجْ : فيَقولُ  أُْخِرُج، َكمْ  َربِّ  يا: فيَقولُ  ُذرِّ

ِ، َرسولَ  يا: فقالوا وتِْسِعينَ   فَماذا وتِْسُعوَن، تِْسَعة   ِمئَة   ُكلِّ  ِمن ِمن ا أُِخذَ  إذا هللا 

َعَرةِ  األَُممِ  في أُم تي إن  : قالَ  ِمن ا؟ يَْبقَى  .األْسَودِ  الث ْورِ  في البَْيضاءِ  كالش 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7108: الرقم أو الصفحة

 فيهم يُكن لم عدِدهم، كثرةِ  على قبلنا كانوا الذين األمم أن  : الحديث في --5

 .قليل   إال   المؤمنين من

ة عالمات من وهو الَغيب، عن وسل م عليه هللا صل ى إخباره: وفيه --8  . الن بو 

ُ  يقولُ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  لَب ْيكَ : فيَقولُ  آَدُم، يا: تَعالَى هللا 

 الن اِر؟ بَْعثُ  وما: الَ ق الن اِر، بَْعثَ  أْخِرجْ : فيَقولُ  يََدْيَك، في والَخْيرُ  وَسْعَدْيَك،
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ِغيُر، يَِشيبُ  فَِعْنَدهُ  وتِْسِعيَن، وتِْسَعةً  ِمئَة   تِْسعَ  أْلف   ُكلِّ  ِمن: قالَ   ُكل   وتََضعُ  الص 

ِ  َعذابَ  ولَِكن   بُسكاَرى، هُمْ  وما ُسكاَرى الن اسَ  وتََرى َحْملَها، َحْمل   ذاتِ   هللا 

ِ، َرسولَ  يا: قالوا َشِديد    َرُجاًل  ِمنُكم فإن   أْبِشُروا،:  قالَ  الواِحُد؟ ذلكَ  ناوأَي   هللا 

 تَُكونُوا أنْ  أْرُجو إنِّي بيَِدِه، نَْفِسي والذي: قالَ  ثُم  . أْلفًا وَمأُْجوجَ  يَأُْجوجَ  وِمنْ 

: فقالَ  فََكب ْرنا، الَجن ةِ  أْهلِ  ثُلُثَ  تَُكونُوا أنْ  أْرُجو: فقالَ  فََكب ْرنا، الَجن ةِ  أْهلِ  ُربُعَ 

 إال   الن اسِ  في أنتُمْ  ما: فقالَ  فََكب ْرنا، الَجن ةِ  أْهلِ  نِْصفَ  تَُكونُوا أنْ  أْرُجو

َعَرةِ  ْوداءِ  كالش   .أْسَودَ  ثَْور   ِجْلدِ  في بَْيضاءَ  َكَشَعَرة   أوْ  أْبيََض، ثَْور   ِجْلدِ  في الس 

 حيحص:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0059: الرقم أو البخاري الصفحة

 .القِيامة يومِ  هَْول ِعظَم: الحديث في --5

 .الَغْيبي ات عن وسل م عليه هللا صل ى إخباره: وفيه --8

د بأم ة وجل   عز   هللا رحمة: وفيه --2  .وسل م عليه هللا صل ى محم 

 النظر عدم بسبب الحشر بعد للكفار واضحا ظاهرا إبرازا جهنم إبراز -8

 هللا كالم سماع إطاقتهم وعدم ووحدانيته، وجوده على تعالى هللا دالئل في

 المؤلم النفساني العقاب من نوع هذا وفي. والصم   العمي بمنزلة فهم تعالى،

 .العظيم والكرب الغم من حينئذ ينتابهم ما بسبب

 أْلفَ  َسْبُعونَ  لها يَوَمئذ   بَجهَن مَ  ْؤتَىيُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

، ونَها َملَك   أْلفَ  َسْبُعونَ  ِزمام   ُكلِّ  مع ِزمام   .يَُجر 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0950: الرقم أو الصفحة

 . منها تعالى هللاُ  أعاَذنا ،الن ارِ  َخْلقِ  ِعظَمُ : الحديثِ  وفي

 كعيسى هللا، دون من معبودين اتخاذهم أن يظنون حين الكفار يخطئ -2

 فإن كال، ذلك، على يعاقبهم ال هللا وأن القيامة، يوم ينفعهم والمالئكة وعزير

 .ومأوى منزال جهنم لهم أعد هللا
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 لِِميقَاتِ  آلِخِرينَ وا األولِينَ  هللاُ  يَْجَمعُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

 يَْنتَِظُرونَ  الس ماءِ  إلى أَْبصاُرهُمْ  َشاِخَصةً  ، َسنَةً  أربعينَ  قِياًما َمْعلوم   يَْوم  

 إلى العرشِ  ِمنَ  الَغمامِ  ِمنَ  ظُلَل   في وجل   عز   هللاُ  ويَْنِزلُ :  قال القََضاءِ  فَْصلَ 

 وَرَزقَُكمْ  خلقَُكمْ  الذي َربُِّكمُ  من تَْرَضْوا أَْلم الناسُ  أي ها ُمناد   يُناِدي ثُم   الُكْرِسيِّ 

 كانُوا ما ِمنكمْ  أناس   كل   يَُولِّيَ  أنْ  شيئًا بهِ  تُْشِرُكوا وال تَْعبُُدوهُ  أنْ  وأمَرُكمْ 

 فَيَْنطَلِقُ  ، بلى:  قالوا ؟ َربُِّكمْ  من َعْدال ذلكَ  أَليسَ  ، الدنيا في ويعبدونَ  يتولونَ 

 ويمثلُ  ، فَيَْنطَلِقُونَ :  قال ، الدنيا في ويَتََول ْونَ  يعبدونَ  كانُوا ما إلى قوم   كل  

 يَْنطَلِقُ  َمنْ  وِمْنهُمْ  ، الشمسِ  إلى يَْنطَلِقُ  َمنْ  فَِمْنهُمْ  ، يَْعبُُدونَ  َكانُوا ما أَْشباهُ  لهُمْ 

 ثلُ ويم:  قال ، يَْعبُدونَ  َكانُوا ما وأْشباهِ  الِحَجاَرةِ  ِمنَ  واألْوثَانِ  ، القمرِ  إلى

 َشْيطَانُ  ُعَزْيًرا يَْعبُدُ  كان لَِمنْ  ويمثلُ  ، ِعيَسى َشْيطَانُ  ِعيَسى يَْعبُدُ  كان لَِمنْ 

تُهُ  محمد   ويَْبقَى ، ُعَزْير    فَيأتيِهمُ  ، وتعالى تباركَ  الرب   فيتمثلُ :  قال ، وأُم 

 ما إِلَهًا لَنا إِن  :  فَيقولونَ :  قال ؟ الناسُ  انطلقَ  كما تَْنطَلِقُونَ  ال لَُكمْ  ما:  فيقولُ 

 وبينَهُ  بينَنا إن  :  فَيقولونَ  ؟ رأيتُُموهُ  إنْ  تَْعِرفُونَهُ  هل:  فيقولُ )  بَْعدُ )  َرأَْيناهُ 

 ساقِهِ  عن يَْكِشفُ :  فَيقولونَ  ؟ ماهيَ :  فيقولُ  قال ، عرفناهُ  ، رأيناهُ  إذا َعالَمة  

 طَبَق   لِظهِرهِ  كان َمنْ  كل   ر  فَيَخِ  ، ساقِهِ  عن يَْكِشفُ  ذلكَ  فعندَ : )  قال)  ،

ا ُجودَ  يُِريُدونَ  ، البَقَرِ  َكَصياِصي ظُهوُرهُمْ  قوم   ويَْبقَى ، ساجد ً  فال الس 

ُجودِ  إلى يُْدَعْونَ  َكانُوا وقد)  ، يَْستَِطيُعونَ  :  يقولُ  ثُم  )  سالُِمونَ  وهُمْ  الس 

 ، أَْعمالِِهمْ  قدرِ  على نُوَرهُمْ  ِطيِهمْ فِيُعْ  ، روؤَسهُمْ  فَيَْرفَُعونَ  ، رؤوَسُكمْ  ارفُعوا

 َمنْ  وِمْنهُمْ  ، أيديِهمْ  بين يَْسَعى ، الَعِظيمِ  الَجبَلِ  مثل نُوَرهُ  يُْعطَى َمنْ  فِمْنهُمْ 

 وِمْنهُمْ  ، بِيَِمينِهِ  النخلةِ  مثلَ  يُْعطَى َمنْ  وِمْنهُمْ  ، ذلكَ  من أَْصَغرَ  نوَرهُ  يُْعطَى

 إِْبهامِ  على نُوَرهُ  يُْعطَى رجاًل  آِخُرهُمْ  يَُكونَ  حتى ذلكَ  من أَْصَغرَ  يُْعطَى َمنْ 

 وإذا(  وَمَشى)  قدم   قََدَمهُ  أََضاءَ  فإذا ، مرةً  ويطفأُ  ، مرةً  يُِضيءُ  ، قََدِمهِ 

 النارِ  إلى بِهَمْ  يَُمر   حتى أَماَمهُمْ  وتعالى تباركَ  والرب  :  قال ، قامَ  طُفِىءَ 

وا:  فيقولُ :  قال(  َمِزل ة   َدْحض  )  الس ْيفِ  َكَحدِّ  أَثَُرهُ  فَيَْبقَى ونَ  ، ُمر   على فَيَُمر 

 وِمْنهُمْ  ، َكالبَْرقِ  يَُمر   َمنْ  ،َوِمْنهُمْ  الَعْينِ  كطرفةِ  يَُمر   َمنْ  ِمْنهُمْ  ، نُوِرِهمْ  قدرِ 

 يَُمر   َمنْ  وِمْنهُمْ  ، الكوكبِ  َكاْنقَِضاضِ  يَُمر   َمنْ  وِمْنهُمْ  ، كالس حابِ  يَُمر   َمنْ 

يحِ   حتى ، الرجلِ  َكَشدِّ  يَُمر   َمنْ  وِمْنهُمْ  ، الفََرسِ  َكَشدِّ  يَُمر   َمنْ  وِمْنهُمْ  ، َكالرِّ

 ويدْيهِ  وجِههِ  على يَْحبُو قََدِمهِ (  إبِهامِ )  ظهرِ  على نوَرهُ  يُعطَى الذي يَُمر  

 َجَوانِبَهُ  وتُِصيبُ  ، رجل   وتعلقُ  ، رجل   وتخر   ، يد   وتعلقُ  يد   تخر   ، وِرْجلَْيهِ 
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 للِ  الحمدُ :  فقال علْيها وقَفَ  َخلَصَ  فإذا يَْخلُصَ  حتى َكذلكَ  يزالُ  فال النارُ 

 بهِ  فَيُْنطَلَقُ :  قال رأْيتُها إذْ  بعدَ  ِمْنها أنجانِي إذْ  ، أحًدا يُْعطِ  لمْ  ما أَْعطَانِي الذي

 ، وأَْلَوانُهُمْ  الجنةِ  أهلِ  ِريحُ  إليهِ  ودُ فَيَعُ  ، فَيَْغتَِسلُ  الجنةِ  بابِ  عندَ  َغِدير   إلى

)  هللاُ  فيقولُ  الجنةَ  أَْدِخْلنِي َربِّ :  فيقولُ  ، البابِ  ِخاللِ  من الجنةِ  في ما فيََرى

ْيتُكَ  وقد الجنةَ  أَتَْسأَلُ ( :  لهُ   وبينَها بَْينِي اجعلْ  َربِّ :  فيقولُ  ؟ النارِ  ِمنَ  نَج 

 َمْنِزل   لهُ  يُْرفَعُ  أوْ  ويََرى ، الجنةَ  فَيدخلُ :  قال َسهاَحِسي أَْسَمعُ  ال حتى ِحجابًا

 ذلكَ  أعِطنِي!  َربِّ :  فيقولُ  ، ُحْلم   إليهِ  بالنسبةِ  فيهِ  هو ما كأن   ذلكَ  أَمامَ 

تِكَ  ال فيقولُ  ؟ غيَرهُ  تَْسأَلُ  أَْعطَْيتُكَ  إنْ  لََعل كَ (  لهُ )  فيقولُ  الَمْنِزلَ   ال وِعز 

 ذلكَ  أَمامَ  ويََرى ، فَيَْنِزلُهُ  ، فَيُْعطَاهُ  ؟ ِمْنهُ  أحسنُ  َمْنِزل   وأن ى ، غيَرهُ  أسألُكَ 

 فيقولُ  الَمْنِزلَ  ذلكَ  أعِطنِي َربِّ :  قال ُحْلم   إليهِ  بالنسبةِ  فيهِ  هو ما كأن   ، َمْنِزاًل 

تِكَ  ال:  فيقولُ  ؟ غيَرهُ  تَْسأَلُ  أَْعطَْيتُكَ  إنْ  لََعل كَ :  لهُ  وتعالى تباركَ  هللاُ  )  وِعز 

 جل   هللاُ  فيقولُ  يسكتُ  ثُم   ، فَيَْنِزلُهُ  فَيُْعطَاهُ  ؟ ِمْنهُ  أحسنُ  منََزل   وأن ى(  أسألُكَ  ال

 أَْقَسْمتُ )  ، اْستَْحيَْيتُكَ  حتى َسأَْلتُكَ  قد!  َربِّ :  فيقولُ  ؟ تَْسأَلُ  ال لكَ  ما:  ذكرهُ 

 الدنيا مثل أُْعِطيَكَ  أنْ  ترضَ  ألمْ :  ذكرهُ  جل   هللاُ  فيقولُ )  اْستَْحيَْيتُكَ  حتى لكَ 

 َرب   وأنتَ  بي أتهزأُ :  فيقولُ  ؟ أَْضَعافِهِ  وعشَرةَ  أَْفنَْيتُها يومِ  إلى َخلَْقتُها ُمْنذُ 

ب   فَيَْضَحكُ )  ؟ العزةِ   مسعود   بنَ  هللاِ  عبدَ  فَرأْيتُ :  قال قولِهِ  من وجل   عز   الر 

 َعْبدِ  أبا يا:  رجل   لهُ  فقال ، َضِحكَ  ِديثِ الحَ  هذا من المكانَ  هذا بَلَغَ  إذا

 المكانَ  هذا بَلَْغتَ  كل ما ، ِمَراًرا الَحِديثِ  بِهذا تَُحدِّثُ  َسِمْعتُكَ  قد!  الرحمنِ 

 بَلَغَ  كل ما ِمَراًرا الحديثَ  هذا يَُحدِّثُ  هللاِ  رسولَ  َسِمْعتُ  إنِّي:  فقال ؟ َضِحْكتَ 

 فيقولُ :  قال ،)  أضراَسهُ  تبُدو حتى كَ َضحِ  الَحِديثِ  هذا من المكانَ  هذا

ب    ، بِالناسِ  أَْلِحْقنِي:  فيقولُ  ، قاِدر   ذلكَ  على ولَِكنِّي ، ال:  ذكرهُ  جل   الر 

 ُرفِعَ  الناسِ  ِمنَ  َدنا إذا حتى ، الجنةِ  في يرملُ  فَيَْنطَلِقُ .  بِالناسِ  الَحقْ :  فيقولُ 

ة   من قَْصر   لهُ  :  فيقولُ  ؟ مالكَ  رأَسكَ  ارفعْ :  لهُ  فيقولُ  ، اساِجدً  فَيَِخر   ، ُدر 

 يَْلقَى ثُم   قال َمناِزلِكَ  من َمْنِزل   هو إِن ما فيقالُ  ، ربِّي لي تََراَءى أوْ  ربِّي رأْيتُ 

 المالئكةِ  ِمنَ  َملَك   أن كَ  رأْيتُ :  فيقولُ !  َمهْ :  لهُ  فيقالُ  لهُ  للسجودِ  فَيَتَهَي أُ  رجاًل 

انِكَ  من َخاِزن   أنا ماإِن  :  فيقولُ  ،  أَْلفُ  يََدي   تَْحتَ  ، َعبيِدكَ  من وَعْبد   ، ُخز 

 بابَ  لهُ  يَْفتَحَ  حتى أَماَمهُ  فَيَْنطَلِقُ :  قال عليهِ  أنا ما)  مثل)  على قَْهَرمان  

ة   من وهوَ  قال ، القصرِ  فَة   ُدر   ِمْنها وَمفَاتِيُحها وإْغالقُها وأبوابُها شقائقُها ُمَجو 

 باب   كل   ، بابًا سبعونَ  فيها)  بِحمراءَ  ُمبَط نَة   َخْضَراءُ  َجْوهََرة   تَْستَْقبِلُهُ  ،
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 على َجْوهََرة   إلى تُفِضي جوهرة   كل   مبطنة   ، خضراءُ  جوهرة   إلى يُقِضي

 أَْدناهُن   ، وَوصائِفُ  وأزواج   ُسُرر   َجْوهََرة   كلِّ  في ، األُْخَرى لَْونِ  َغْيرِ 

 َكبُِدها ، ُحلَلِها وَراءِ  من ساقِها ُمخ   يَُرى ُحل ةً  سبعونَ  علْيها ، ْيناءُ عَ  َحْوَراءُ 

 سبعينَ  َعْينِهِ  في اْزَداَدتْ  إِْعَراَضةً  َعْنها أَْعَرضَ  إذا ِمْرآتُها وَكبُِدهُ  ، ِمْرآتُهُ 

ا ِضْعفًا  بعينَ س َعْينِي في اْزَدْدتِ  لَقَدِ  وهللاِ :  لها فيقولُ  ذلكَ  قبلَ  كانَتْ  َعم 

 عيني في ازددت لقد(  وهللاِ )  وأنت لهُ  وتَقُولَ  ، ذلكَ  قبلَ  ُكْنتِ  عما ِضْعفًا

 مسيرةُ  ملُككَ :  لهُ  فيقالُ  ، فيشرف.  أشرف ، أشرف:  لهُ  فيقالُ  ضعفا سبعينَ 

ثُنا ما تسَمعُ  أال:  عمرُ  لهُ  فقال:  قال بََصُركَ  يُْنفُِذهُ  ، عام   ِمئةِ   عبد   أمِّ  ابنُ  يَحد 

 المؤمنينَ  أَِميرَ  يا:  قال ؟ أعالهُمْ  فَكْيفَ  ، منزاًل  الجنةِ  أهلِ  أَْدنَى عن كعبُ  يا

 الَحِديثَ  فذكرَ  ، سَمَعتْ  أذن   وال رأَتْ  عين   مااًل 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0185: الرقم أو الترغيب الصفحة

 .َخْلقِها وِعظَمِ  الجن ِة، َسَعةِ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 . الُمْؤِمنينَ  بِعباِده هللاِ  َرْحمةِ  َسعةِ  بَيانُ : وفيه --8

 وهم الدنيا، في سعيهم ضل الذين هم القيامة يوم خسارة الناس أشد إن -4

 أعماال، األخسرون فهم هللا، سوى من عبادة في صنعا يحسنون أنهم يظنون

 باألْخَسِرينَ  نُنَبِّئُُكمْ  هلْ  قُلْ : }أبِي َسأَْلتُ   مصعب عن البخاري     روى

ا والن َصاَرى، اليَهُودُ  هُمُ  ال: قالَ  الَحُروِري ةُ؟ هُمُ { : أْعَمااًل  بُوا اليَهُودُ  أم   فََكذ 

ًدا ا وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى ُمَحم   طََعامَ  ال: واوقال بالَجن ةِ  فََكفَُروا الن َصاَرى وأَم 

ِ  َعْهدَ  يَْنقُُضونَ  ال ِذينَ  والَحُروِري ةُ  َشَراَب، واَل  فِيهَا  وكانَ  ِميثَاقِِه، بَْعدِ  ِمن هللا 

يِهمُ  َسْعد    .الفَاِسقِينَ  يَُسمِّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  سعد بن مصعب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5509: الرقم أو البخاري الصفحة

 من أو الكتاب أهل من سواء الضالل أهل جميع تشمل اآلية أن والحقيقة

 .المشركين
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 العمل، يعمل من الناس من أن على داللة.. نُنَبِّئُُكمْ  هَلْ : قُلْ : اآلية هذه في -7

 إما: السعي إحباط يوجب والذي سعيه، حبط وقد محسن، أنه يظن وهو

 .المراءاة أو االعتقاد فساد

 الَعجزِ  منَ  بِك أعوذُ  إنِّي الل هم  صحيح المسند عن أنس بن مالك وفي 

ل ةِ  والغفلةِ  والقسوةِ  والهَرمِ  والبخلِ  والكَسلِ   منَ  بِك وأعوذُ  والمسَكنةِ  والذِّ

معةِ  والنِّفاقِ  والشِّركِ  والكفرِ  الفقرِ  ياءِ  والس  ممِ  منَ  بِك وأعوذُ  والرِّ  والبََكمِ  الص 

 . األسقامِ  وسيِّئِ  والجذامِ  والبََرصِ  والجنونِ 

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  01: الرقم أو الصفحة

 وابن مختصرا ،( 0507) ومسلم ،(7075) البخاري أخرجه:  التخريج

 .له واللفظ( 5000) حبان

 هللاِ، رسولَ  يا نَعم: قالوا بَخيِركم؟ ئُكمأُنبِ  أاَل  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 .أعمااًل  وأحَسنُكم أعماًرا، أطولُكم خياُركم: قال

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  00/505: الرقم أو المسند الصفحة

 حسن

 وابن ،(9118) والبزار له، واللفظ( 5050) أحمد أخرجه:  التخريج

 (595) حبان

 وهذا وبالبعث، هللا بآيات الكفر هو الضالل أهل أعمال خسارة سبب إن -7

 هؤالء إيمان ألن أيضا الكتاب وأهل األوثان، عبدة مكة مشركي يشمل

ة بالبعث  .صحيح غير مشو 

 :أنواع ثالثة الباطلة أعمالهم على الضالين هؤالء عقاب إن -5

  عمال.األ إحباط  --8

 واالعتبار. الكرامة وإهدار --8
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 يقيم وال فيها، نفع وال أعمالهم على ثواب فال جهنم، نار في والعذاب --2

      جهنم، ويصلون وزنا، لهم وجل عز هللا

 ُجْدعانَ  ابنُ  هللاِ، َرسولَ  يا: قُلتُ    وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

ِحمَ  يَِصلُ  الجاِهلِي ةِ  في كانَ   ال: قالَ  نافُِعهُ؟ ذاكَ  فَهلْ  الِمْسِكيَن، ويُْطِعمُ  ،الر 

ينِ  يَومَ  َخِطيئَتي لي اْغفِرْ  َربِّ : يَْوًما يَقُلْ  لَمْ  إن ه يَْنفَُعهُ،  .الدِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  055: الرقم أو الصفحة

 (055) مسلم أخرجه:  يجالتخر

 ..َعمل   يَنفُعه ال الُكفرِ  على ماتَ  َمن أن  : الحديثِ  وفي

ِ، َرسولَ  يَا وفي الصحيح عن العباس بن عبد المطلب  أبَا نَفَْعتَ  هلْ  هللا 

، طَالِب    َضْحَضاح   في هو نََعْم،: قالَ  لََك؟ ويَْغَضبُ  يَُحوطُكَ  كانَ  فإن ه بشيء 

 .الن ارِ  ِمنَ  األْسفَلِ  الد َركِ  في لَكانَ  نَاأ لَْواَل  نَار ، ِمن

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدالمطلب بن العباس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7009: الرقم أو البخاري الصفحة

 (008) ومسلم ،(7009) البخاري أخرجه:  التخريج

 يكون ِمثلُها التي أعمالِه من ِعَوًضا الكافرَ  يُعطي قدْ  هللاَ  أن  : الحديث فيو

 عليه هللا صل ى للنبي نصرتُه طالب   أبا نفع فقدْ  تعالى؛ باللِ  اإليمانِ  ألهلِ  قُربةً 

نيا في يَنُصْره لم لو الذي التخفيفَ  له وحياطته وسل م  .عنه يُخف فْ  لم الد 

ُجلُ  لَيَأْتي إن ه روي البخاري عن أبي هريرة ِمينُ  الَعِظيمُ  الر   القِياَمِة، يَومَ  الس 

ِ  ِعْندَ  يَِزنُ  ال  القِياَمةِ  يَومَ  لهمْ  نُقِيمُ  فاَل} اْقَرُؤوا،: وقالَ  بَُعوَضة ، َجناحَ  هللا 

 [887: الكهف]{وْزنًا

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [حصحي: ] المحدث حكم خالصة|  5508: الرقم أو الصفحة
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 يومِ  مشاهدِ  ِمن َمشهد   َعن وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  يُخبِرُ  الحديثِ  هذا وفي

، َعظيم   بَرُجل   يْؤتَى حيثُ  القيامِة،  بعوضة ؛ َجناحَ  هللاِ  عندَ  يزنُ  فال سمين 

 الموازيُن، تثقلُ  وبه القيامِة، يومَ  الوزنِ  محل   هو ال ذي اإليمانِ  ِمنَ  قلبِه لخلُوِّ 

وِر، ال بِالمعاني يكون إن ما الوْقعَ  ألن  ! له وْقعَ  ال الجث ةِ  عظيمِ  ِمن موكَ   بِالص 

: وسل م عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  لِقولِ  تصديقًا عنه هللاُ  رِضي هَُرْيَرةَ  أبو ذكرَ  ثُم  

 مقداًرا همل نجعلُ  ال: أي ،[887: الكهف{ ]َوْزنًا اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  لَهُمْ  نُقِيمُ  فاََل }

 لِل ذينَ  يُنَصبُ  إن ما الميزانَ  ألن   أعمالُهم؛ به توزنُ  ميزانًا لهم نضعُ  ال أو

 .لحقارتِها وزنًا ألعمالِهم نقيمُ  ال أو سيِّئًا، وآَخرَ  صالًحا عماًل  َخلَطوا

ْنيا في والجاهِ  القَْدرِ  ذا أن   :الحديثِ  هذا وفي  له فليس تقًوى، ذا يكنْ  لم إذا الد 

 .تعالى هللاِ  عندَ  ر  قدْ 

 بأن فأخبر للتأكيد، الكفار لهؤالء العذاب سبب ذكر تعالى هللا كرر -7

 هللا، رسل وتكذيبهم هللا بآيات واستهزائهم كفرهم بسبب جهنم جزاءهم

   .األنبياء معجزات وإنكارهم

 كانَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   أن   وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

، له وأَْصَحاب   َجْهل   وأَبُو البَْيِت، ِعْندَ  يَُصلِّي : لِبَْعض   بَْعُضهُمْ  قالَ  إذْ  ُجلُوس 

، بَنِي َجُزورِ  بَسلَى يَِجيءُ  أي ُكمْ  د   ظَْهرِ  علَى فَيََضُعهُ  فاَُلن   َسَجَد؟ إَذا ُمَحم 

 وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى النبي   َسَجدَ  حت ى فَنَظَرَ  به، فََجاءَ  القَْومِ  أْشقَى فَاْنبََعثَ 

 َمنََعة ، لي كانَ  لو شيئًا، أُْغنِي ال أْنظُرُ  وأَنَا َكتِفَْيِه، بْينَ  ظَْهِرهِ  علَى وَضَعهُ 

ِ  وَرسولُ  بَْعض ، علَى بَْعُضهُمْ  ويُِحيلُ  يَْضَحُكونَ  فََجَعلُوا: قالَ   هللاُ  َصل ى هللا 

 ظَْهِرِه، عن فَطََرَحتْ  فَاِطَمةُ، َجاَءْتهُ  ت ىح َرْأَسهُ، يَْرفَعُ  ال َساِجد   وسل مَ  عليه

ِ  َرسولُ  فََرفَعَ   ثاََلثَ . بقَُرْيش   َعلَْيكَ  الل هُم  : قالَ  ثُم   َرْأَسهُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ات ، ْعَوةَ  أن   يََرْونَ  وَكانُوا: قالَ  عليهم، َدَعا إذْ  عليهم فََشق   َمر   دِ البَلَ  ذلكَ  في الد 

، بأَبِي َعلَْيكَ  الل هُم  : َسم ى ثُم   ُمْستََجابَة ،  وشيبَةَ  َربِيَعةَ، بنِ  بُعْتبَةَ  وَعلَْيكَ  َجْهل 

، بنِ  وأَُمي ةَ  ُعْتبَةَ، بنِ  والَولِيدِ  َربِيَعةَ، بنِ   وَعد   - ُمَعْيط   أبِي بنِ  وُعْقبَةَ  َخلَف 

ابِعَ  ِ  َرسولُ  َعد   ال ِذينَ  َرأَْيتُ  لقَدْ  بيَِدِه، نَْفِسي يفََوال ذِ : قالَ  ،- يَْحفَظْ  فَلَمْ  الس   هللا 

 .بَْدر   قَلِيبِ  القَلِيبِ  في َصْرَعى، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  050: الرقم أو البخاري الصفحة

ِ  َرسولُ  بْينَما ح عن عبد هللا بن مسعودوفي الصحي  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 أاَل : منهمْ  قَائِل   قَالَ  إذْ  َمَجالِِسِهْم، في قَُرْيش   وَجْمعُ  الَكْعبَةِ  ِعْندَ  يَُصلِّي قَائِم  

، آلِ  َجُزورِ  إلى يَقُومُ  أي ُكمْ  الُمَرائِي هذا إلى تَْنظُُرونَ   فَْرثِهَا إلى فَيَْعِمدُ  فاَُلن 

 فَاْنبََعثَ  َكتِفَْيِه، بْينَ  وَضَعهُ  َسَجدَ  إَذا حت ى يُْمِهلُهُ  ثُم   به، فَيَِجيءُ  وَساَلهَا، وَدِمهَا

ا أْشقَاهُْم، ِ  َرسولُ  َسَجدَ  فَلَم   وثَبَتَ  َكتِفَْيِه، بْينَ  وَضَعهُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 ِمنَ  بَْعض   إلى بَْعُضهُمْ  َمالَ  حت ى فََضِحُكوا َساِجًدا، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي  

ِحِك،  فأْقبَلَتْ  ،- ُجَوْيِريَة   وهي - الس اَلمُ  َعلَْيهَا فَاِطَمةَ  إلى ُمْنَطلِق   فَاْنطَلَقَ  الض 

 وأَْقبَلَتْ  عْنه، أْلقَْتهُ  حت ى َساِجًدا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   وثَبَتَ  تَْسَعى،

ا تَُسب هُْم، عليهم ِ  َرسولُ  قََضى فَلَم  اَلةَ، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   الل هُم  : قَالَ  الص 

 َعلَْيكَ  الل هُم  : َسم ى ثُم   بقَُرْيش ، َعلَْيكَ  الل هُم   بقَُرْيش ، َعلَْيكَ  الل هُم   بقَُرْيش ، َعلَْيكَ 

، بنِ  بَعْمِرو  ُعْتبَةَ، بنِ  والَولِيدِ  َربِيَعةَ، بنِ  وشيبَةَ  َربِيَعةَ، نِ ب وُعْتبَةَ  ِهَشام 

، بنِ  وأَُمي ةَ  ، أبِي بنِ  وُعْقبَةَ  َخلَف  ِ  عبدُ  قَالَ . الَولِيدِ  بنِ  وُعَماَرةَ  ُمَعْيط  ِ : هللا   فََوهللا 

 َرسولُ  قَالَ  ثُم   ،بَْدر   قَلِيبِ  القَلِيِب، إلى ُسِحبُوا ثُم   بَْدر ، يَومَ  َصْرَعى َرأَْيتُهُمْ  لقَدْ 

 ِ  .لَْعنَةً  القَلِيبِ  أْصَحابُ  وأُْتبِعَ : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  100: الرقم أو البخاري الصفحة

ديثِ  وفي  له استُجيبَ  حيثُ  وسل َم، عليه هللاُ  ىصل   لِلنبيِّ  ظاِهرة   ُمعِجزة   :الح 

 .عليهم َدعا َمن ُكل   وقُتِلَ 

 الكهف سورة]  وتوحيده  شيء بكل هللا  علم وسعة المؤمنين جزاء -05  

                   [550 الى 505 اآليات( :59)

نُوا الَِّذين   إِنَّ  ِملُوا آم  ع  الِحاتِ  و  نَّاتُ  ل ُهم   كان ت   الصَّ سِ ال فِ  ج  و  د  ( 505) نُُزال   ر 

ن ها ي ب ُغون   ال فِيها خالِِدين   ال   ع  رُ  كان   ل و   قُل  ( 509) ِحو  لِماتِ  ِمدادا   ال ب ح   لِك 

بِّي رُ  ل ن فِد   ر  لِماتُ  ت ن ف د   أ ن   ق ب ل   ال ب ح  بِّي ك  ل و   ر  دا   بِِمث لِهِ  ِجئ نا و  د   قُل  ( 508) م 

ر   أ ن ا إِنَّما ن   واِحد   إِله   إِلُهُكم   أ نَّما إِل يَّ  يُوحى ِمث لُُكم   ب ش  ُجوا كان   ف م  بِّهِ  لِقاء   ي ر   ر 

ل   م  ال   ف ل ي ع  م  ال صالِحا   ع  ِرك   و  ةِ  يُش  بِّهِ  بِِعباد  دا   ر   (550) أ ح 
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 التفسير

 أعلى لهم كانت الصالحات األعمال وعملوا بالل آمنوا الذين إن - 885

 .إلكرامهم منزاًل  الجنان

اًل؛ عنها يطلبون ال أبًدا، فيها ماكثين - 887  .جزاء يدانيها ال ألنها تحو 

 لها ِحْبًرا البحر كان فلو كثيرة، ربي كلمات إن: -الرسول أيها- قل - 887

 ببحور أتينا ولو سبحانه، كلماته تنتهي أن قبل البحر ماء النتهى به تكتب

 .أيًضا لنفدت أخرى

 بحق معبودكم أن   إلي   يُوَحى مثلكم، بشر أنا إنما: -الرسول أيها- قل - 888

 عماًل  فليعمل ربه لقاء يخاف كان فمن هللا، وهو له، شريك ال واحد معبود

 .أحًدا ربه بعبادة يشرك وال لربه، فيه مخلًصا لشرعه، موافقًا

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 التي الفردوس جنات عمالاأل صالح يعملون الذين ورسله بالل للمؤمنين -8

 إلى عنها تحويال يطلبون ال فيها، دائمون خالدون وهم الجنان، أعلى هي

 .غيرها

ُ  قالَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  لِِعباِدي أْعَدْدتُ : وتَعالَى تَباَركَ  هللا 

الِِحيَن،  قالَ  ر  بَشَ  قَْلبِ  علَى َخطَرَ  وال َسِمَعْت، أُُذن   وال َرأَْت، َعْين   ال ما الص 

ةِ  ِمن لهمْ  أُْخفِيَ  ما نَْفس   تَْعلَمُ  فاَل: }ِشْئتُمْ  إنْ  اْقَرُؤوا: هَُرْيَرةَ  أبو  قُر 

ثَنا[. 85: السجدة{]أْعيُن   ، وَحد  ثَنا: قالَ  َعلِي  ثَنا ُسْفياُن، َحد  ناِد، أبو َحد   َعنِ  الزِّ

ُ  قالَ : »قالَ  هَُرْيَرةَ، أبِي عن األْعَرِج، : قالَ  ِروايَةً؟: لُِسْفيانَ  قيلَ  ،ِمْثلَهُ  «هللا 

: هُريرةَ  أبو قَرأ: صالِح   أبي عن األعَمِش، عن ُمعاويةَ، أبو قال. شيء   فأي  

اتِ )  (.أْعيُن   قُر 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 قال: وقوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5558: الرقم أو الصفحة

 [معلق... معاوية أبو

 (0905) ومسلم ،(5558) البخاري أخرجه:  التخريج
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ِ  َرسولَ  أتَتْ  َحاِرثَةَ  أُم   أن   روي البخاري عن أنس بن مالك  هللاُ  َصل ى هللا 

، َغْربُ  أَصابَهُ  بَْدر ، يَومَ  َحاِرثَةُ  هَلَكَ  وقدْ  وسل َم، عليه  َرسولَ  يا: فَقالَتْ  َسْهم 

،ِ  وإال   عليه، أْبكِ  لَمْ  الَجن ةِ  في كانَ  فإنْ  قَْلبِي، ِمن َحاِرثَةَ  َمْوقِعَ  لِْمتَ عَ  قدْ  هللا 

 َكثِيَرة ، ِجنَان   إن هَا هي؟ واِحَدة   أَجن ة   هَبِْلِت،: لَهَا فَقالَ  أْصنَُع؟ ما تََرى َسْوفَ 

ِ  َسبيلِ  في َغْدَوة  : وقالَ . األْعلَى الفِْرَدْوسِ  في وإن ه  ِمنَ  َخْير   ْوَحة  رَ  أوْ  هللا 

ْنيَا ْنيَا ِمنَ  َخْير   الَجن ِة، ِمنَ  قََدم   َمْوِضعُ  أوْ  أَحِدُكْم، قَْوسِ  ولَقَابُ  فِيهَا، وما الد   الد 

 ما أَلََضاَءتْ  األْرضِ  إلى اط لََعتْ  الَجن ةِ  أْهلِ  نَِساءِ  ِمن اْمَرأَةً  أن   ولو فِيهَا، وما

ْنيَا ِمنَ  َخْير   - الِخَمارَ  يَْعنِي - ولَنَِصيفُهَا ِريًحا، نَهُمابيْ  ما ولََمََلَتْ  بْينَهَُما،  الد 

 .فِيهَا وما

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7175: الرقم أو الصفحة

 لمهوع تعالى هللا كلمات يحصر أن اإلطالق على أحد يستطيع ال -8

 حبرا تحديد دون وأمثالها والمحيطات البحار كانت ولو وأسراره، وحكمته

 .به يكتب

 أعطونا ليَهودَ  قريش   قالت وفي صحيح الترمذي عن عبد هللا بن عباس : 

جلَ  هذا نسألُ  شيئًا وحِ  عنِ  سلوهُ  فقالَ  الر  وحِ  عنِ  فسألوهُ  قال الر  ُ  فأنزلَ  الر   هللا 

وحِ  َعنِ  َويَْسأَلُونَكَ  تعالى وحُ  قُلِ  الر   إاِل   اْلِعْلمِ  ِمنَ  أُوتِيتُمْ  َوَما َربِّي أَْمرِ  ِمنْ  الر 

 خيًرا أوتيَ  فقد الت وراةَ  أوتيَ  ومن الت وراةَ  أوتينا كثيًرا علًما أوتينا قالوا قَلِياًل 

 .اآليةِ  آخرِ  إلى بَْحرُ الْ  لَنَفِدَ  َربِّي لَِكلَِماتِ  ِمَداًدا اْلبَْحرُ  َكانَ  لَوْ  قُلْ  فأنزلت كثيًرا

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0550: الرقم أو الصفحة الترمذي

 صحيح

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي 

 على صحيح:  دثالمح حكم خالصة|  751: الرقم أو الصفحة المسند

 البخاري شرط

وحَ  أن   :الحديثِ  في --5 ، الر   .القُُدسي ةِ  هللاِ  أسرارِ  ِمن وِسر   َغيب 
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 . َشيء   بكلِّ  يُحيطُ  ال البَشري   العقلَ  وأن   وضآلَتُه، اإلنسانِ  ِعلمِ  قِل ةُ : وفيه --8

 على له امتياز ال وأنه البشرية صفة وبإعالن بالتواضع، رسوله هللا أمر -2

 ال هللا وعلم تعالى، هللا عل مه ما إال يعلم ال وأنه الصفات، من بشيء غيره

                                    .هللا إال إله ال بأن غيره يبل غ بأن أمره تعالى هللا أن إال يحصى،

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  بنَا َصل ى روي مسلم عن عبد هللا بن مسعود   عليه هللا 

اَلِة، في أِزيدَ  هللاِ، َرسولَ  يا: فَقُْلنَا َخْمًسا، مَ وسل   : قالوا َذاَك؟ وما: قالَ  الص 

 كما وأَْنَسى تَْذُكُرونَ  كما أْذُكرُ  ِمْثلُُكْم، بََشر   أنَا إن ما: قالَ  َخْمًسا، َصل ْيتَ 

ْهوِ  َسْجَدتَيِ  َسَجدَ  ثُم   تَْنَسْونَ   .الس 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  لمحدثا|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  150: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 150) ومسلم ،(505) البخاري أخرجه:  التخريج

ِ  رسولُ  بنا صل ىوفي صحيح أبي داود عن عبد هللا بن مسعود  ُ  صل ى هللا   هللا 

ا َخمًسا وسل مَ  عليهِ   يا قالوا شأنُكم ما فقالَ  بينَهم القومُ  تَوشَوشَ  انفتلَ  فلم 

ِ  رسولَ  الةِ  في ِزيدَ  هل هللا   فانفتَلَ  خمًسا صل يتَ  قد فإن كَ  قالوا ال قالَ  الص 

 تَنَسونَ  كما أنسى بَشر   أنا إن ما قالَ  ثُم   سل مَ  ثُم   سجدتينِ  فسجدَ 

 أبي حيحص:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة داود

 واحترام   أدب   ِمن عنهم هللاُ  رِضيَ  الصحابةُ  عليه كانَ  ما بيانُ : الحديث وفي

 .وسل م عليه هللا صل ى هللاِ  رسولِ  مراجعةِ  عندَ 

اَلةُ  أُقِيَمتِ  روي البخاري عن أبي هريرة لَتِ  الص  فُوفُ  وُعدِّ  اًما،قِيَ  الص 

ِ  َرسولُ  إلَْينَا فََخَرجَ  ا وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا  هُ، في قَامَ  فَلَم   أن ه َذَكرَ  ُمَصال 

،  فََكب رَ  يَْقطُُر، وَرْأُسهُ  إلَْينَا َخَرجَ  ثُم   فَاْغتََسَل، َرَجعَ  ثُم   َمَكانَُكمْ : لَنَا فَقالَ  ُجنُب 

 معهُ  فََصل ْينَا

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  رةهري أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  051: الرقم أو الصفحة

 (701) ومسلم له، واللفظ( 051) البخاري أخرجه:  التخريج

؛ أن ه الَمسجدِ  في َذَكر َمن خروجُ  :الحديث وفي  يلزُمه وال ليَغتِسَل، ُجنب 

مُ   .ُجنُب   وهو الَمسِجد في المرورَ  أرادَ  َمن هومثلُ  للُخروِج، لمْشيهِ  التيم 

ر   أ ن ا إِنَّما: قُل  : اآلية دلت -5  :مطلوبين على إِل يَّ  يُوحى ِمث لُُكم   ب ش 

 .واِحد   إِله   إِلهُُكمْ  أَن ما: قوله وهي الحصر، تفيد إنما كلمة أن -األول 

 .السمعية باألدلة إثباته يمكن واحدا إلها تعالى اإلله كون أن -والثاني

ِ  رسولَ  أن   وفي الصحيح عن محجن بن األدرع ُ  صل ى هللا   وسل مَ  عليهِ  هللا 

 إنِّي الل هم  : فقالَ  ، يتَشه دُ  َوهوَ  صالتَهُ  قَضى قد رجل   إذا ، المسجدَ  دخلَ 

ُ  يا أسألُكَ  مدُ  األحدُ  الواحدُ  بأن كَ  هللا   لَهُ  نْ يَكُ  ولم يولَدْ  ولم يَلِدْ  لم ال ذي ، الص 

حيمُ  الَغفورُ  أنتَ  إن كَ  ، ُذنوبي لي تغفِرَ  أن ، أََحد   ُكفًُوا ِ  رسولُ  فقالَ  ، الر   هللا 

ُ  صل ى ُ  َغفرَ  قَد: وسل مَ  عليهِ  هللا   ثالثًا ، لَهُ  هللا 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األدرع بن محجن:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم صةخال|  5000: الرقم أو الصفحة النسائي

لُ  :الحديثِ  وفي --5  الُعلَى، وِصفاتِه الُحْسنى، تعالى هللاِ  بأسماءِ  الت وس 

عاءِ  وفَضلُ  عاءِ  إلجابةِ  سبب   وأن ها بها، الد   .الد 

عاءِ  في االجتِهادِ  في والت رغيبُ  الَحث  : وفيه --8  . وجل   عز   هللاِ  إلى الد 

 أن عليه يجب عقابه ويخشى وثوابه رؤيته رجوي الذي بربه المؤمن إن -7

 .عبادته في أحدا بالل يشرك وأال لل، المرضي الصالح العمل يعمل

ُ  قالَ     :هريرة أبي عن مسلم رواية وفي  أْغنَى أنا: وتَعالَى تَباَركَ  هللا 

َركاءِ  ْرِك، َعنِ  الش   .وِشْرَكهُ  تُهُ تََركْ  غيِري، َمِعي فيه أْشَركَ  َعَماًل  َعِملَ  َمن الشِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح : ] المحدث حكم خالصة|  0891: الرقم أو الصفحة
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ياءَ  أن  : الحديثِ  وفي  .تُقبَلُ  ال فإِن ها الِعباَدةَ؛ شاَركَ  إِذا الرِّ

لَ  إن   روي مسلم عن أبي هريرة  َرُجل   عليه ياَمةِ القِ  يَومَ  يُْقَضى الن اسِ  أو 

فَهُ  به فَأُتِيَ  اْستُْشِهَد،  فِيكَ  قاتَْلتُ : قالَ  فيها؟ َعِمْلتَ  فَما: قالَ  فََعَرفَها، نَِعَمهُ  فََعر 

،: يُقالَ  ألَنْ  قاتَْلتَ  ولَِكن كَ  َكَذْبَت،: قالَ  اْستُْشِهْدُت، حت ى  ثُم   قيَل، فقَدْ  َجِريء 

 وَعل َمهُ  الِعْلَم، تََعل مَ  وَرُجل   الن اِر، في أُْلقِيَ  ىحت   وْجِههِ  علَى فَُسِحبَ  به أُِمرَ 

فَهُ  به فَأُتِيَ  القُْرآَن، وقََرأَ   تََعل ْمتُ : قالَ  فيها؟ َعِمْلتَ  فَما: قالَ  فََعَرفَها، نَِعَمهُ  فََعر 

: لِيُقالَ  الِعْلمَ  ْمتَ تََعل   ولَِكن كَ  َكَذْبَت،: قالَ  القُْرآَن، فِيكَ  وقََرْأتُ  وَعل ْمتُهُ  الِعْلَم،

، ، هو: لِيُقالَ  القُْرآنَ  وقََرْأتَ  عالِم   وْجِههِ  علَى فَُسِحبَ  به أُِمرَ  ثُم   قيَل، فقَدْ  قاِرئ 

ُ  وس عَ  وَرُجل   الن اِر، في أُْلقِيَ  حت ى  ُكلِِّه، المالِ  أْصنافِ  ِمن وأَْعطاهُ  عليه، هللا 

فَهُ  به فَأُتِيَ   َسبِيل   ِمن تََرْكتُ  ما: قالَ  فيها؟ َعِمْلتَ  فَما: قالَ  َرفَها،فَعَ  نَِعَمهُ  فََعر 

 هو: لِيُقالَ  فََعْلتَ  ولَِكن كَ  َكَذْبَت،: قالَ  لََك، فيها أْنفَْقتُ  إال   فيها يُْنفَقَ  أنْ  تُِحب  

 .الن ارِ  في أُْلقِيَ  ثُم   وْجِهِه، علَى فَُسِحبَ  به أُِمرَ  ثُم   قيَل، فقَدْ  َجواد ،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  اويالر

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5801: الرقم أو الصفحة

 األعمالِ  في اإلخالصِ  أهمي ةُ  :الحديثِ  في

 وغيرها، وصدقة وجهاد عبادة من األعمال جميع في عامة واآلية

 . وجل   عز   لل العمل إخالص وموضوعها

 انتهت سورة الكهف

 سورة مريم -85

 مريم سورة] بيحيى وبشارته الولد طالبا السالم عليه زكريا دعاء-5

               [55 الى 5 اآليات( : 58)

مِ  ِ  بِس  منِ  هللاَّ ح  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

رُ ( 5) كهيعص تِ  ِذك  م  ح  بِّك   ر  هُ  ر  ب د  ِريَّا ع  ك  بَّهُ  نادى إِذ  ( 0) ز  فِي  ا نِداء   ر  ( 0) خ 

بِّ  قال   ه ن   إِنِّي ر  ت ع ل   ِمنِّي ال ع ظ مُ  و  اش  أ سُ  و  ي با   الرَّ ل م   ش  بِّ  بُِدعائِك   أ ُكن   و   ر 

قِي  ا إِنِّي (5) ش  والِي   ِخف تُ  و  رائِي ِمن   ال م  كان تِ  و  أ تِي و  ر   ِمن   لِي ف ه ب   عاقِرا   ام 
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لِي  ا ل ُدن ك   ي ِرثُ  ي ِرثُنِي( 1) و  اج   ي ع قُوب   آلِ  ِمن   و  بِّ  ع ل هُ و  ِضي  ا ر  ِريَّا يا( 7) ر  ك   ز 

ُرك   إِنَّا ُمهُ  بُِغالم   نُب شِّ يى اس  ع ل   ل م   ي ح  ِمي  ا ق ب لُ  ِمن   ل هُ  ن ج  بِّ  قال  ( 5) س   أ نَّى ر 

كان تِ  ُغالم   لِي ي ُكونُ  أ تِي و  ر  ق د   عاقِرا   ام  ذلِك   قال  ( 9) ِعتِي  ا ال ِكب رِ  ِمن   ب ل غ تُ  و   ك 

ل يَّ  ُهو   بُّك  ر   قال   ق د   ه يِّن   ع  ل ق تُك   و  ل م   ق ب لُ  ِمن   خ  ي ئا   ت كُ  و  بِّ  قال   (8) ش  ع ل   ر   اج 

لِّم   أ الَّ  آي تُك   قال   آي ة   لِي ِوي  ا ل يال   ث الث   النَّاس   تُك  ج  ( 50) س  ر  لى ف خ  ِمهِ  ع   ِمن   ق و 

رابِ  حى ال ِمح  بُِّحوا أ ن   إِل ي ِهم   ف أ و  ة  بُك   س  ِشي  ا ر  ع   (55) و 

 التفسير

 الحروف، هذه من المعجز القرآن أن لبيان صوتية حروف { كهيعص} - 8

 .فيسمعون ولتنبيههم

ه السالم، عليه زكريا بعبده ربك رحمة ذكر هذا - 8  .به لالعتبار عليك نقص 

 .اإلجابة إلى أقرب ليكون خفي ًا دعاء سبحانه ربه دعا إذ - 2

 خائبًا أكن ولم، رأسي شيب وكثر عظامي، ضعفت يإن رب، يا: قال - 4

 .أجبتني دعوتك كما بل لك، دعائي في

 بالدنيا، النشغالهم الدين بحق موتي بعد يقوموا أال قرابتي خفت وإني - 7

 .ُمِعينًا ولًدا عندك من فأعطني تلد، ال عقيًما امرأتي وكانت

ة يرث - 7  -رب يا- وصيِّره م،السال عليه يعقوب آل من ويرثها عني، النبو 

 .وعلمه وخلقه دينه في مرضي ًا

ك، بما نخبرك إنا زكريا، يا: وناداه، دعاءه هللا فاستجاب - 5  أجبنا فقد يسر 

 .االسم هذا قبله من لغيره نجعل لم يحيى، اسمه غالًما وأعطيناك دعاءك،

 تلد، ال عقيم وامرأتي ولد لي يولد كيف: هللا قدرة من متعجبًا زكريا قال - 7

 !العظام؟ وضعف الكبر من العمر نهاية بلغت وقد

 نهاية بلغت قد وأنك تلد، ال امرأتك أن من قلت كما األمر: الَملَك قال - 7

 أم   من ليحيى ربك خْلق: قال ربك لكن العظام، وضعف الكبر من العمر

 ولم ذلك قبل من -زكريا يا- خلقتك وقد سْهل، العمر نهاية بلغ أب ومن عاقر

 .عدًما كنت ألنك يذكر؛ شيئًا تكن
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 على تدل بها أطمئن   عالمة لي اجعل رب، يا: السالم عليه زكريا قال - 88

 أال به بُشِّرتَ  ما حصول على عالمتك: قال المالئكة، به بش رتني ما حصول

 .معافى صحيح أنت بل علة، غير من ليال ثالث الناس كالم تستطيع

 أن: كالم غير من إليهم فأشار ه،مصال   من قومه على زكريا فخرج - 88

 .وآخره النهار أول سبحانه هللا سب حوا

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يفهم

 سن في الولد، من به بشر وما زكريا قصة نبيه على قص تعالى هللا إن -8

 على آية ذلك ليكون عمرها، بداية منذ امرأته عقم وحال والشيخوخة الكبر

 .مطلقا إيمانا به اإليمان تستدعي التي العجيبة هللا قدرة

اًرا َزَكِري اءُ  كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  .نَج 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0058: الرقم أو الصفحة

 .فاضلَة   َصنعة   وأَن ها الُمروءةَ، تُسقِطُ  ال النِّجارةَ  أن   :الحديثِ  في --5

 .الس المُ  عليه َزكري اء فَضيلَةُ : وفيه --8

 َرب ُكمْ  اْدُعوا: تعالى لقوله سيان هللا عند الدعاء في واإلخفاء الجهر -8

عاً   زكريا ولكن ،[ 77/ 5 األعراف] اْلُمْعتَِدينَ  يُِحب   ال إِن هُ  َوُخْفيَةً، تََضر 

 ألنه أولى وهو الخفاء حال في محرابه في ودعاه ربه ناجى السالم هعلي

 في الولد طلب على يالم ولئال اإلخالص، إلى وأقرب الرياء، عن أبعد

 .الشيخوخة زمان

م --8  الحكم حيثيات مثل ثالثة أمورا السؤال على السالم عليه زكريا قد 

 : القضائي

 ضعيفا. كونه -أحدها
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 مطلقا. دعاءه رد   ما لىتعا هللا أن -والثاني

 .الدينية المنفعة في سببا بالدعاء المطلوب كون -والثالث

 وما عليه، تعالى هللا نعم دعائه في يذكر أن للمرء يستحب: العلماء قال -4

 .للخضوع إظهار ِمنِّي اْلَعْظمُ  َوهَنَ : تعالى قوله ألن بالخضوع يليق

 إجابته في تفضله لعادات إظهار َشقِي ًا َربِّ  بُِدعائِكَ  أَُكنْ  َولَمْ : وقوله --7

دتني دعوتك، إذا دعائي تخيب تكن لم أي أدعيته،  .مضى فيما اإلجابة وعو 

 كانوا أقاربه فإن الدين، مصلحة على حرص اْلَموالِيَ  ِخْفتُ  َوإِنِّي: وقوله

 من بالدين يقوم وليا فطلب الدين، يضيع أن بموته فخاف للدين، مهملين

 في المتقدم للحديث تورث ال األنبياء ألن ماله يرث من سأل أنه ال بعده،

              ، «صدقة تركنا ما نورث، ال األنبياء معشر إنا: »الصحيحين

 ، علًما فيه يطلبُ  طريقًا سلك من عن أبي الدرداء : داود أبي سنن وفي

 رًضا أجنحتَها لتضعُ  المالئكةَ  وإن   ، الجنةِ  طرقِ  من طريقًا به هللاُ  سلك

 ، األرضِ  في ومن السماواتِ  في من له ليستغفرُ  العالِمَ  وإن   ، الِعلمِ  لطالبِ 

 ليلةَ  القمرِ  كفضلِ  العابدِ  على العالمِ  فضلَ  وإن   ، الماءِ  جوفِ  في والحيتانُ 

 لم األنبياءَ  وإن   ، األنبياءِ  ورثةُ  العلماءَ  وإن   ، الكواكبِ  سائرِ  على البدرِ 

ثُوا ثُوا ، درهًما وال ادينارً  يُورِّ  وافر   بحظ   أخذ أخَذه فمن الِعلمَ  ور 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الدرداء أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0755: الرقم أو الصفحة

 ،(0790) والترمذي له، واللفظ( 0755) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (05551) وأحمد ،(000) ماجه وابن

فِرُ  العالِم   وإنَّ : »قال ن السَّمواتِ  في م ن له لي ست غ   والحيتانُ  األ رِض، في وم 

وفِ  في ، لَِحقهُ  إذا هللاِ  من الَمغفِرةَ  له تَطلُبُ : أي ،«الماءِ  ج   له تَستَْغفِرُ  أو َذنب 

 َشيء   ُكلِّ  َمصالِحَ  فإن   الِعلِم؛ نَفعِ  لِعُموم وذلك َصنيِعِه؛ ُحسنِ  على ُمجازاةً 

 .به َمنوطة   َومنافَِعه
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 الُمْشتَغلُ  وهو ،«العالِمِ  فَْضلَ  وإِن  : »العابِدِ  على العالِمِ  فْضلَ  ُمبيِّنًا قال ثم

حيحِة، وقَواِعِده بأصولِهِ  الن افِعِ  بالِعلمِ   َغلبَ  من وهو ،«العابِدِ  على» الص 

، الِعْلمِ  على اطِّالِعه مع الِعبادةُ  َعليهِ  روريِّ  البَدرِ  ليلةَ  القََمرِ  َكفَْضلِ » الض 

 ال التي الَكواِكب َعْكسِ  على األْرَض، بِنوِره يَُعم   ألن ه ؛«الَكواِكبِ  سائِرِ  على

 من للعالِمِ  ليس الِعلمِ  َكمال أن   على تَنبيه   وفيه الَكون، في وجوِدها مع تُنير

 ُمستفَاد   فإن ه القَمر؛ كنورِ  َم،وسل   عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  عن تَلق اه بما بل َذاتِه،

ثوا لم األْنبياءَ  وإن   األْنبياِء، َوَرثةُ  هم الُعلَماءَ  وإِن  » الش مِس، نُورِ  من  يُورِّ

ثوا» الماِل، تَوريثُ  َشأنهم من فليس ؛«ِدرهًَما وال ِديناًرا  فَمنْ  الِعلَم؛ َور 

 بِحظ   أََخذَ » للن اِس، ل َمهُ وع به، وَعِملَ  عليه، وحافَظَ  بحقِِّه،: أي «أََخَذه

 الِعلِم؛ طاُلبِ  تَعليمُ  بهم َمنوط   والُعلماءُ . وكاِمل   تام   بَنَصيب  : أي ،«وافِر  

 إليهم، الِعلمِ  أمانةِ  ونَقلِ  والت عليِم، الت عل م في ُحقوقَهم يُراعوا أن عليهم فَينبَغي

 .وتَبجيلَهم ًضاأيْ  الُعلماءِ  إْكرامَ  الط البِ  من يَستَلِزمُ  وهذا

 .الِعلمِ  طَلبِ  في الس ْعيِ  على الَحث   :الحديث وفي --5

 الَمسيرةُ  لِتكتَِملُ  األْنبياِء، لِعْلم حاِملينَ  الُعلماءَ  َجعلَ  سبَحانَه هللاَ  أن  : وفيه --8

 الِعلِم . رْفعَ  هللاُ  يشاءَ  أنْ  إلى

 .ستعارةم وتكون الدين، وراثة هي زكريا لسان على الوراثة فتكون 

 سليمان أن كما والدين، والعلم والحكمة النبوة يعقوب آل من يحيى ورث وقد

 .بعده له خل فه ماال منه يرث ولم والعلم، الحكمة داود من ورث

 االنبياء ال تورث في االموال بدليل فاطمة لم ترث شيئا من رسول هللا 

 النبيِّ  بْنتَ  الس الُم، عليها فاِطَمةَ  أن    روي البخاري عن عائشة أم المؤمنين 

ِ  َرسولِ  ِمن ِميراثَها تَْسأَلُهُ  بَْكر   أبِي إلى أْرَسلَتْ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى  َصل ى هللا 

ا وسل مَ  عليه هللاُ  ُ  أفاءَ  مم   َخْيبَرَ  ُخُمسِ  ِمن بَقِيَ  وما وفََدك   بالَمِدينَِة، عليه هللا 

ِ  َرسولَ  إن  : بَْكر   أبو فقالَ   تََرْكنا ما نُوَرُث، ال: قالَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

د   آلُ  يَأُْكلُ  إن ما َصَدقَة ،  وإنِّي الماِل، هذا في - وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى - ُمَحم 

 ِ ِ  َرسولِ  َصَدقَةِ  ِمن شيئًا أَُغيِّرُ  ال وهللا   ال تي حالِها عن وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولِ  َعْهدِ  في عليها كانَ   َعِملَ  بما فيها وأَلَْعَملَن   وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 
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ِ  َرسولُ  به  ِمْنها فاِطَمةَ  إلى يَْدفَعَ  أنْ  بَْكر   أبو فأبَى. وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 تُُوفِّيَْت، حت ى تَُكلِّْمهُ  فَلَمْ  فَهََجَرْتهُ  ذلَك، في بَْكر   أبِي علَى فاِطَمةُ  فََوَجَدتْ  شيئًا،

ا أْشهُر ، ِست ةَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  بَْعدَ  وعاَشتْ   َزْوُجها َدفَنَها تُُوفِّيَتْ  فَلَم 

 وْجه   الن اسِ  ِمنَ  لَِعلِي   وكانَ  عليها، وَصل ى بَْكر   أبا بها يُْؤِذنْ  ولَمْ  لَْياًل، َعلِي  

افَلَ  فاِطَمةَ، َحياةَ   أبِي ُمصالََحةَ  فاْلتََمسَ  الن اِس، ُوُجوهَ  َعلِي   اْستَْنَكرَ  تُُوفِّيَتِ  م 

 وال اْئتِنا أنِ : بَْكر   أبِي إلى فأْرَسلَ  األْشهَُر، تِلكَ  يُبايِعُ  يَُكنْ  ولَمْ  وُمبايََعتَهُ، بَْكر  

ِ  ال: ُعَمرُ  فقالَ  ُعَمَر، لَِمْحَضرِ  َكراهيةً  معَك، أَحد   يَأْتِنا  عليهم تَْدُخلُ  ال وهللا 

ِ  بي، يَْفَعلُوا أنْ  َعَسْيتَهُمْ  وما: بَْكر   أبو فقالَ  وْحَدَك،  عليهم فََدَخلَ  آلتِيَن هُْم، وهللا 

، فَتََشه دَ  بَْكر ، أبو ُ، أْعطاكَ  وما فَْضلَكَ  َعَرْفنا قدْ  إن ا: فقالَ  َعلِي   نَْنفَسْ  ولَمْ  هللا 

ُ  ساقَهُ  َخْيًرا َعلَْيكَ   لِقَرابَتِنا نََرى وُكن ا باألْمِر، علْينا اْستَْبَدْدتَ  ولَِكن كَ  إلَْيَك، هللا 

ِ  َرسولِ  ِمن ا بَْكر ، أبِي َعْينا فاَضتْ  حت ى نَِصيبًا، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   فَلَم 

ِ  َرسولِ  لَقَرابَةُ  بيَِدهِ  نَْفِسي والذي: قالَ  بَْكر   أبو تََكل مَ   وسل مَ  عليه هللاُ  ل ىصَ  هللا 

ا قَرابَتِي، ِمن أِصلَ  أنْ  إلَي   أَحب    هِذه ِمن وبْينَُكمْ  بَْينِي َشَجرَ  الذي وأَم 

ِ  َرسولَ  َرأَْيتُ  أْمًرا أْتُركْ  ولَمْ  الَخْيِر، َعنِ  فيها آلُ  فَلَمْ  األْمواِل،  هللاُ  َصل ى هللا 

 الَعِشي ةَ  َمْوِعُدكَ : بَْكر   ألبِي َعلِي   فقالَ  ،َصنَْعتُهُ  إال   فيها يَْصنَُعهُ  وسل مَ  عليه

ا لِْلبَْيَعِة،  َعلِي   َشأْنَ  وَذَكرَ  فَتََشه َد، الِمْنبَِر، علَى َرقِيَ  الظ ْهرَ  بَْكر   أبو َصل ى فَلَم 

، دَ وتََشه   اْستَْغفَرَ  ثُم   إلَْيِه، اْعتََذرَ  بال ِذي وُعْذَرهُ  البَْيَعِة، َعنِ  وتََخل فَهُ   فََعظ مَ  َعلِي 

 بَْكر ، أبِي علَى نَفاَسةً  َصنَعَ  الذي علَى يَْحِمْلهُ  لَمْ  أن ه: وَحد ثَ  بَْكر ، أبِي َحق  

لَهُ  لِل ِذي إْنكاًرا وال ُ  فَض   فاْستَبَد   نَِصيبًا، األْمرِ  هذا في لنا نََرى ولَِكن ا به، هللا 

 وكانَ  أَصْبَت،: وقالوا الُمْسلُِموَن، بذلكَ  ُسر  فَ  أْنفُِسنا، في فََوَجْدنا َعلَْينا،

 .الَمْعُروفَ  األْمرَ  راَجعَ  ِحينَ  قَِريبًا، َعلِي   إلى الُمْسلُِمونَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5050: الرقم أو الصفحة البخاري

ثوا أال   األنبياءِ  َشَرفِ  ِمن أن  : الَحديثِ  في  َمعَ  المالَ  تَْرَكهم فَإِن   مااًل، يُورِّ

هدِ  إلى داعينَ  بُِعثوا َكونِهم  َمناِزلِهم بَِشَرفِ  يَليق ال المالِ  في الز 

 بولد، يصرح ولم ودعاء، سؤال َولِي ًا لَُدْنكَ  ِمنْ  لِي فَهَبْ : تعالى قوله -7

           .ِعتِي ًا اْلِكبَرِ  ِمنَ  بَلَْغتُ  َوقَدْ  امرأته، وعقم لشيخوخته
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 اقتداء الولد، هداية في هللا إلى التضرع ويجوز بالولد، الدعاء يجوز -7

 والفضالء، والسالم الصالة عليهم باألنبياء

ي قَالَتْ   روي مسلم عن أنس بن مالك ِ، َرسولَ  يا: أُمِّ ، َخاِدُمكَ  هللا   اْدعُ  أنَس 

 َ  .أْعطَْيتَهُ  فِيما له وبَاِركْ  وَولََدهُ، َمالَهُ، أْكثِرْ  لل هُم  ا: قَالَ  له، هللا 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7005: الرقم أو الصفحة

 له، واللفظ (0590) ومسلم( 7005) البخاري أخرجه:  التخريج

 ربه يخاطب كان وإنما بالواسطة، يكن لم السالم عليه زكريا دعاء -5

 فَهَبْ  َشقِي ًا، َربِّ  بُِدعائِكَ  أَُكنْ  َولَمْ  ِمنِّي، اْلَعْظمُ  َوهَنَ  إِنِّي َربِّ : قائال مباشرة

 .ُغالم   لِي يَُكونُ  أَن ى َربِّ  لِي،

ُركَ  إِن ا َزَكِري ا يا: تعالى قوله كذلك  لفسد وإال تعالى، هللا من نداء...  نُبَشِّ

 َوهُوَ  اْلَمالئَِكةُ، فَناَدْتهُ : تعالى لقوله الملك نداء هذا أن جماعة ويرى. النظم

َ  أَن   اْلِمْحرابِ  فِي يَُصلِّي قائِم   ُركَ  هللا   وقوله ،[ 27/ 2 عمران آل] بِيَْحيى يُبَشِّ

 كالم يكون أن يجوز ال وهذا هَيِّن   َعلَي   هُوَ : َرب كَ  قالَ  َكذلَِك،: قالَ : سبحانه

 فَناَدْتهُ  آية عن الرازي وأجاب. الملك كالم يكون أن فوجب تعالى، هللا

 قالَ  آية وعن المالئكة، ونداء هللا نداء: النداءين حصول يحتمل بأنه اْلَمالئَِكةُ 

 (05/ 597  :الرازي تفسير)  تعالى هللا كالم يكون أن يمكن بأنه.. َرب كَ 

   األسامي أن على وشاهد دليل َسِمي ًا قَْبلُ  ِمنْ  لَهُ  َعلْ نَجْ  لَمْ : تعالى قوله في -7

 لكونها التسمية، في تنتحي العرب كانت وإياها باألثرة، جديرة( الجميلة)

 .الن بز عن وأنزه أنبه،

 أنا يقولَ  أن ألحد   ينبغي ال وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو أو عمرو

 عِملها وال قال أحسبُه بخطيئة   هم   ما زكري ا بنِ  يحيى من خير  

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو أو عمرو بن عبدهللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  7/5008: الرقم أو الصحيحة الصفحة السلسلة

 صحيح إسناده
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 أو أخطأَ  قد إال آدمَ  َولَدِ  من أََحد   من ماوفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس 

 من خير   أنا:  يقولَ  أن ألََحد   ينبغي وما زكريا بنَ  يَىيح ليس بخطيئة   هَم  

 السالمُ  عليهِ  َمت ى بنِ  يونسَ 

 أحمد مسند:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/90: الرقم أو الصفحة

 .تَفاُخًرا بَعض   على همبَعضِ  األنبياءِ  تَْفضيلِ  عن الن هيُ : الحديثِ  وفي

؟ لِي يَُكونُ  أَن ى َربِّ : قالَ : تعالى قوله -7  تعالى هللا قدرة في شكا ليس ُغالم 

 وليس السالم، عليهم األنبياء على جائز غير وهو كفرا، كان وإال ذلك، على

 هللا قدرة من واالنبهار التعجب سبيل على بل به، تعالى هللا أخبر لما إنكارا

 .كبير وشيخ عاقر امرأة من ولدا يخرج أن تعالى

، َعلَي   هُوَ : تعالى قوله -88  هللا قدرة على دليل قَْبلُ  ِمنْ  َخلَْقتُكَ  َوقَدْ  هَيِّن 

 اإلنسان خلق هللا أن فكما الذوات، إبداع أو الصفات تغيير في سواء الباهرة،

 .وإيجاده يحيى خلق على القادر فهو موجودا، شيئا يك ولم العدم، من

 :تعالى قوله بعد آيَةً  لِي اْجَعلْ  َربِّ : قالَ : سبحانه قوله -88

 تدل آية السالم عليه إبراهيم طلب كما طمأنينة، زيادة قَْبلُ  ِمنْ  َخلَْقتُكَ  َوقَدْ 

 آية لي تجعل بأن النعمة تمم: والمراد الموتى، وإحياء الخلق كيفية على

 .إياه ئكةالمال بشارة بعد الحمل، وجود بها أتعرف وعالمة

 المواضع، أرفع وهو اْلِمْحرابِ  ِمنَ  قَْوِمهِ  َعلى فََخَرجَ : تعالى قوله -88

 مشروعا كان المأمومين على اإلمام ارتفاع أن على دليل المجالس، وأشرف

   المنبر بقصة متمسكا وغيره أحمد اإلمام ذلك أجاز وقد عندهم،

 علْيهِ  هللا صل ى هللاِ  رسولُ  كانَ  وفي صحيح ابن ماجه عن أبي بن كعب

 ذلِكَ  إلى يخطبُ  َوكانَ  ، عريًشا المسجدُ  كانَ  إذ،  جذع   إلى يصلِّي وسل مَ 

 يومَ  علْيهِ  تقومُ  شيئًا لَكَ  نجعلَ  أن لَكَ  هل:  أصحابِهِ  من رجل   فقالَ  ، الجذعِ 

 ثالثَ  لَهُ  فصنعَ ،  نعم:  قالَ  ؟ خطبتَكَ  وتسمَعهم الن اسُ  يراكَ  حت ى،  الجمعةِ 

ا ، المنبرِ  أعلى ال تي فَهيَ  ، رجات  د  موضِعهِ  في وضعوهُ  ، المنبرُ  وضعَ  فلم 
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ا ، فيهِ  هو ال ذي  ، المنبرِ  إلى يقومَ  أن وسل مَ  علْيهِ  هللا صل ى هللاِ  رسولُ  أرادَ  فلم 

ا ، إلْيهِ  يخطبُ  كانَ  ال ذي الجذعِ  إلى مر    تصد عَ  حت ى خارَ  ، الجذعَ  جاوزَ  فلم 

ا وسل مَ  علْيهِ  هللا صل ى هللاِ  رسولُ  فنزلَ  ، وانشق    ، الجذعِ  صوتَ  سمعَ  لم 

 ، إلْيهِ  صل ى ، صل ى إذا َوكانَ  ، المنبرِ  إلى رجعَ  ثم   ، َسكنَ  حت ى بيِدهِ  فمسَحهُ 

ا  بيتِهِ  في عنَدهُ  َوكانَ  ، كعب   بنُ  أبي   الجذعَ  ذلِكَ  أخذَ ،  وغيِّرَ  المسجدُ  هدمَ  فلم 

 .رفاتًا وعادَ  األرضةُ  فأَكلْتهُ  ، بليَ  حت ى

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  كعب بن أبي:  الراوي

 | حسن:  المحدث حكم خالصة|  5578: الرقم أو الصفحة

 ُجُذوع   علَى َمْسقُوفًا الَمْسِجدُ  كانَ    هللا وروي البخاري عن جابر بن عبد 

، ِمن  منها، ِجْذع   إلى يَقُومُ  َخطَبَ  إَذا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   فَكانَ  نَْخل 

ا  الِعَشاِر، َكَصْوتِ  َصْوتًا الِجْذعِ  لِذلكَ  فََسِمْعنَا عليه، وكانَ  الِمْنبَرُ  له ُصنِعَ  فَلَم 

 .فََسَكنَتْ  َعلَْيهَا يََدهُ  فََوَضعَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   َجاءَ  حت ى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدهللا بن برجا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0191: الرقم أو الصفحة البخاري

 جواز على دليل َوَعِشي ًا بُْكَرةً  َسبُِّحوا أَنْ  إِلَْيِهمْ  فَأَْوحى: سبحانه قوله -82

 خرساأل أن على والكوفيون والشافعي مالك واتفق. المفهمة باإلشارة العمل

    .لزمه بيده الطالق كتب إذا

لُ     وفي الصحيح عن أبي هريرة  القََمرِ  ُصوَرةِ  علَى الَجن ةَ  تَْدُخلُ  ُزْمَرة   أَو 

 َرُجل   قَْلبِ  علَى قُلُوبُهُمْ  إَضاَءةً، َكْوَكب   َكأََشدِّ  إْثِرِهمْ  علَى والذينَ  البَْدِر، لَْيلَةَ 

،  واِحَدة   ُكل   َزْوَجتَاِن، منهمْ  اْمِرئ   لُِكلِّ  تَبَاُغَض، واَل  بْينَهُمْ  اْختاَِلفَ  ال واِحد 

َ  يَُسبُِّحونَ  الُحْسِن، ِمنَ  لَْحِمهَا وَراءِ  ِمن َساقِهَا ُمخ   يَُرى منهما  وَعِشي ًا، بُْكَرةً  هللا 

ةُ، الذ هَبُ  آنِيَتُهُمُ  يَْبُصقُوَن، واَل  يَْمتَِخطُوَن، واَل  يَْسقَُموَن، ال  أَْمَشاطُهُمُ و والفِض 

ةُ  َمَجاِمِرِهمُ  وَوقُودُ  الذ هَُب،  وَرْشُحهُمُ  ،- الُعودَ  يَْعنِي: اليََمانِ  أَبُو قالَ  - األلُو 

 .الِمْسكُ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0057: الرقم أو الصفحة
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( : 58) مريم سورة]  صبيا والحكم النبوة لسالما عليه يحيى إيتاء -0

             [51 الى 50 اآليات

يى يا ة   ال ِكتاب   ُخذِ  ي ح  آت ي ناهُ  بِقُوَّ م   و  بِي  ا ال ُحك  نانا  ( 50) ص  ح  كاة   ل ُدنَّا ِمن   و  ز   و 

كان   ا( 50) ت قِي  ا و  ب ر   ي هِ  و  ل م   بِوالِد  بَّارا   ي ُكن   و  ِصي  ا ج  س الم  ( 55) ع  ل ي هِ  و  م   ع   ي و 

م   ُولِد   ي و  م   ي ُموتُ  و  ي و  ي  ا يُب ع ثُ  و   (51) ح 

 التفسير

 التوراة خذ يحيى، يا: له قلنا فيها يخاطب سن ًا بلغ فلما يحيى، له فولد - 88

 .الصبا سن   في وهو والعزم والجد والعلم الفهم وأعطيناه واجتهاد، بجد  

 يأتمر تقي ًا وكان،  الذنوب، من وطه رناه ا،عندن من رحمة ورحمناه - 82

 .نواهيه ويجتنب هللا، بأوامر

ا وكان - 84  عن متكب ًرا يكن ولم، إليهما محسنًا بهما، لطيفًا بوالديه، بر ً

 .لوالديه أو لربه عاصيًا وال، طاعتهما وال ربه طاعة

 من ويخرج يموت ويوم ولد، يوم منه له وأمان هللا من عليه وسالم - 87

 يمر   ما أوحش هي الثالثة المواطن القيامة، يوم حي ًا يبعث ويوم الحياة، هذه

 .عداها فيما عليه خوف فال فيها أمن فإذا اإلنسان، به

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 السالم عليهما زكريا بن ليحيي صفات تسع اآليات هذه في تعالى هللا ذكر

 :وهي

 اْلِكتابَ  ُخذِ  قوله من المراد فليس النبوة، بأمر القيام على والصبر الجد -8

ة    يفيد معنى على حمله فيجب أحد، لكل معلوم ذلك ألن األخذ على القدرة بِقُو 

 .النبوة على والصبر الجد وهو المدح

 السالم عليهما وعيسى يحيى بعث تعالى هللا ألن صبي وهو النبوة إيتاؤه -8

  األشد بلغا وقد السالم، عليهما ومحمدا موسى عثب كما ال صبيان، وهما

 أربعون  سنة وهو
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َ  إن   وفي الصحيح عن الحارث بن الحارث األشعري  َزَكري ا بنَ  يحيى أمرَ  هللا 

 كادَ  وإن هُ  ، بِها يعَملوا أن إسرائيل بني ويأمرَ  ، بِها يعملَ  أن كلمات   بخمسِ 

 بَني وتَأُمرَ  بها لِتَعَملَ  كلمات ؛ بَخمسِ  أَمَرك هللاَ  إن  : عيسى فقال بِها يُْبِطئَ  أن

ا بها، يَعَملوا أن إسرائيلَ  ا تَأُمَرهم، أن فإم   أخشى: يحيى فقال آُمَرهم، أنْ  وإم 

 فامتَََل  المقِدِس، بيتِ  في الن اسَ  فجَمع أُعذ َب، أو بي يُخَسفَ  أن بها سبَقتَني إن

ُرِف، على وقَعدوا المسجدُ   أَعَملَ  أن كلمات   بَخمسِ  أَمرني هللاَ  إن  : "فقال الش 

، لُهن  : بهن   تَعَملوا أن وآمُركم بِهن   وإن   شيئًا، به تُشِركوا وال هللاَ  تَعبُدوا أن أو 

 أو بذهَب   مالِه خالصِ  ِمن عبًدا اشترى رجل   كمثَلِ  باللِ  أشَرك َمن َمثلَ 

، وأدِّ  فاعَملْ  عَملي، وهذا داري هذه: فقال وِرق ،  إلى ويُؤدِّي يعَملُ  فكان إلي 

الة، أمركم هللا وإن  ! كذلك؟ عبُده يكونَ  أن يَرضى فأي كم سيِِّده، غيرِ   بالص 

 لم ما صالتِه في عبِده لوجهِ  وجهَه يَنُصبُ  هللاَ  فإن   تَلتَفِتوا؛ فال َصل يتُم فإذا

ياِم؛ وآمُركم يَلتفِْت، ة   مَعه ِعصابة   في رجل   كمثَلِ  ذلك َمثلَ  فإن   بالصِّ  ُصر 

، فيها ائمِ  ريحَ  وإن   ريُحها، يُعِجبُه أو يَعَجبُ  فكل هم ِمسك   هللاِ  عندَ  أطيبُ  الص 

دقِة؛ وآمُركم المسِك، ريحِ  ِمن ، أَسره رجل   كمثَلِ  ذلك مثَلَ  فإن   بالص   العدو 

 بالقليلِ  منكم ديهأَفْ  أنا: فقال ُعنقَه، لِيَضِربوا وقد موه عنُقِه، إلى يَده فأوثَقوا

 رجل   كَمثلِ  ذلك َمثلَ  فإن   هللاَ؛ تَذُكروا أن وآُمركم منهم، نفَسه ففَدى والكثيِر،

، ِحصن   على أتى إذا حت ى ِسراًعا أثَِره في العدو   خَرج  نفَسه فأحَرز َحصين 

 صل ى بي  الن   قال". هللاِ  بِذْكرِ  إال   الش يطانِ  ِمن نفَسه يُحِرزُ  ال العبدُ  كذلك منهم،

ُ  بَخمس   آمُرُكم وأَنا: وسل م علَيه هللاُ  ، أمَرني هللا   والِجهادُ  والط اعةُ  الس معُ  بِِهن 

 اإلسالمِ  ِربقةَ  خلَعَ  فقد شبر   قيدَ  الجماعةَ  فارقَ  َمن فإن هُ  والجَماعةُ، والهجرةُ 

 َجهَن م، ُجثى من فإن هُ  الجاهلي ةِ  َدعوى اد عى ومن يراِجَع، أن إال   ُعنقِهِ  من

ِ  رسولَ  يا: رجل   فقالَ   فادعوا وصاَم، صل ى وإن: فقالَ  وصاَم؟ صل ى وإن هللا 

ِ  بَدعوى اكمُ  ال ذي هللا  ِ  عبادَ  المؤمنيَن، المسلِمينَ  سم   هللا 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري الحارث بن الحارث:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0970: مالرق أو الترمذي الصفحة صحيح

 صحيح

لُ  المهم ات، أهم   به اإلشراكِ  وعَدمَ  هللاِ  ِعبادةَ  أن   بيانُ  :الحديثِ  وفي --5  وأو 

ساالتِ  جميعِ  في المأموراتِ   .الرِّ
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الةِ  تعالى، هللاِ  ِذكرِ  في الت رغيبُ : وفيه --8 يامِ  والص   وبيانُ  والصدقِة، والصِّ

 .الِ األعم هذه أْجرِ  عظيمِ 

 .تْرِكها ِمن والتحذيرُ  شأنِها، وتعظيمِ  الَجماعةِ  لُزومِ  على الحث  : وفيه --2

 صل ى النبي كصفة الناس، على وشفقة ورحمة محبة أي حنان، ذا جعله -2

 .الرحيم الرؤوف بأنه وسل م وآله عليه هللا

 وصف كما وهدايتهم، للناس الخير بتقديم ونماء ونفع بركة ذا جعله -4

 [ .28/ 87 مريم] ُكْنتُ  ما أَْينَ  ُمباَركاً  َوَجَعلَنِي: السالم عليه عيسى

 يعمل لم ولهذا يهمله، فال هللا أمر ويتقي فيجتنبه، هللا نهي يتقي: تقيا كونه -7

 .بها يل م ولم خطيئة

 كانوا َمنْ  ، المت قونَ  بي الناسِ  أولى إن   وفي الصحيح عن معاذ بن جبل

 . كانوا وحيثُ 

 السيرة فقه:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  جبل بن معاذ:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  510: الرقم أو الصفحة

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  جبل بن معاذ:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0050: الرقم أو الصفحة

 إذْ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  دَ ِعنْ  أنَا بْينَا وفي الصحيح عن عدي بن حاتم

بِيِل، قَْطعَ  إلَْيهِ  فََشَكا آَخرُ  أتَاهُ  ثُم   الفَاقَةَ، إلَْيهِ  فََشَكا َرُجل   أتَاهُ  ، يا: فَقَالَ  الس   َعِدي 

 ،َحيَاة   بكَ  طَالَتْ  فإنْ  قَالَ  َعْنهَا، أُْنبِْئتُ  وقدْ  أَرهَا، لَمْ : قُلتُ  الِحيَرةَ؟ َرأَْيتَ  هلْ 

 إال   أَحًدا تََخافُ  ال بالَكْعبَةِ  تَطُوفَ  حت ى الِحيَرِة، ِمنَ  تَْرتَِحلُ  الظ ِعينَةَ  لَتََريَن  

،َ ارُ  فأْينَ  نَْفِسي وبْينَ  بَْينِي فِيما قُلتُ  - هللا  ُروا قدْ  ال ِذينَ  طَيِّئ   ُدع   ،- الباَِلدَ  َسع 

: قَالَ  هُْرُمَز؟ بنِ  ِكْسَرى: قُلتُ  ِكْسَرى، نُوزُ كُ  لَتُْفتََحن   َحيَاة   بكَ  طَالَتْ  ولَئِنْ 

ُجلَ  لَتََريَن   َحيَاة ، بكَ  طَالَتْ  ولَئِنْ  هُْرُمَز، بنِ  ِكْسَرى  ِمن َكفِّهِ  ِمْلءَ  يُْخِرجُ  الر 

ة ، أوْ  َذهَب   َ  ولَيَْلقَيَن   منه، يَْقبَلُهُ  أَحًدا يَِجدُ  فال منه يَْقبَلُهُ  َمن يَْطلُبُ  فِض   هللا 

 أْبَعثْ  ألَمْ : له فَلَيَقُولَن   له، يُتَْرِجمُ  تَْرُجَمان   وبْينَهُ  بْينَهُ  وليسَ  يَْلقَاهُ، يَومَ  أَحُدُكمْ 

 َعلَْيَك؟ وأُْفِضلْ  َمااًل  أُْعِطكَ  ألَمْ : فيَقولُ  بَلَى،: فيَقولُ  فيُبَلَِّغَك؟ َرسواًل  إلَْيكَ 
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 يََرى فال يََساِرهِ  عن ويَْنظُرُ  َجهَن َم، إال   ىيَرَ  فال يَِمينِهِ  عن فَيَْنظُرُ  بَلَى،: فيَقولُ 

 ولو الن ارَ  ات قُوا: يقولُ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى النبي   َسِمْعتُ : َعِدي   قَالَ  َجهَن مَ  إال  

 الظ ِعينَةَ  فََرأَْيتُ : َعِدي   قَالَ  طَيِّبَة   فَبَِكلَِمة   تَْمَرة   ِشق ةَ  يَِجدْ  لَمْ  فَمن تَْمَرة   بِشق ةِ 

َ، إال   تََخافُ  ال بالَكْعبَةِ  تَطُوفَ  حت ى الِحيَرةِ  ِمنَ  تَْرتَِحلُ   اْفتَتَحَ  فِيَمنِ  وُكْنتُ  هللا 

 أبو النبي   قَالَ  ما لَتََرُون   َحيَاة ، بُكمْ  طَالَتْ  ولَئِنْ  هُْرُمزَ  بنِ  ِكْسَرى ُكنُوزَ 

 .َكفِّهِ  ِمْلءَ  يُْخِرجُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى: القَاِسمِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0181: الرقم أو البخاري الصفحة

 (5057) ومسلم ،(0181) البخاري أخرجه:  التخريج

 :الحديثِ  فيو

كاةِ  إخراجِ  إلى المبادرةِ  في الت رغيبُ  --8  .بها باطؤِ الت   وعدمِ  الز 

 في سببًا الت أخيرُ  يكون قد ألن ه إخراِجها؛ في الت سويفِ  ِمن الت حذيرُ : وفيه --8

 .يقبَلُها َمن وجودِ  عدمِ 

 عن بإخباِره وسل م عليه هللا صل ى ُمعجزاتِه ِمن ظاهرة   ُمعجزة  : وفيه --2

 .َغيبي ة أُمور  

دقةِ  قَبولُ : وفيه --4  .قل تْ  ولو الص 

دقةِ  ِمن القليلِ  احتقارِ  تركُ : يهوف --7  ِمن شيئًا يحقِرَ  وأال   وغيِرها، الص 

 .قل   وإنْ  وفعاًل، قواًل  المعروِف؛

 وقَطعِ  َعْيلة   ِمن وسل م عليه هللا صل ى النبي إلى يَْشُكون كانوا أن هم: وفيه --7

 .الفََرج ِمن عنده يرُجون لِما وغيِره؛ طريق  

 الموقِف أهلِ  ِمن الن ار ربِ قُ  على دليل  : وفيه --5

نِ   بَّاس   اب نِ  وفي الصحيح ع  ضي   ع  ا هللاُ  ر   اليََمنِ  أْهلُ  كانَ : قال   عنهم 

ونَ  ُدوَن، واَل  يَُحج  لُوَن، نَْحنُ : ويقولونَ  يَتََزو  ةَ  قَِدُموا فَإَِذا الُمتََوكِّ  واَسأَلُ  َمك 

ُ  فأْنَزلَ  الن اَس، ُدوا: }تََعالَى هللا  ادِ  َخْيرَ  فَإِن   َوتََزو   [.875: البقرة{ ]الت ْقَوى الز 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  5100: الرقم أو البخاري الصفحة

 .مرسال   عكرمة عن عمرو عن عيينة ابن رواه:  وقال[ صحيحه

 .الت قوى ِمن الن اسِ  ُسؤالِ  تَْركَ  أن   :الحديثِ  وفي --5

لَ  أن  : وفيه --8 ؤاِل؛ مع يكونُ  ال الت وك  لُ  وإن ما الس   أال   تعالَى هللاِ  على الت وك 

 .َشيء   في بأَحد   يَستعينَ 

 .الت عف فِ  في وتَرغيب   ،الناسِ  ِمن والط لبِ  الت َكف فِ  عن َزجر  : وفيه --2

 وهللا الوالدين، تعظيم مثل تعالى هللا تعظيم بعد عبادة فال: بوالديه بارا -7

 تَْعبُُدوا أاَل   َرب كَ  َوقَضى: فقال مباشرة، طاعته بعد الوالدين طاعة جعل تعالى

        [ .82/ 85 اإلسراء] إِْحساناً  َوبِاْلوالَِدْينِ  إِي اهُ، إاِل  

 أي  : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   َسأَْلتُ البخاري عن عبد هللا بن مسعود  روي

ِ؟ إلى أَحب   الَعَملِ  الةُ : قالَ  هللا  ؟ ثُم  : قالَ  وْقتِها، علَى الص   بر   ثُم  : قالَ  أي 

؟ ثُم  : قالَ  الوالَِدْينِ  ِ  َسبيلِ  في الِجهادُ : قالَ  أي   ولَوِ  ،بِهن   حد ثَني: قالَ  هللا 

 .لَزاَدنِي اْستََزْدتُهُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  105: الرقم أو البخاري الصفحة

 صفات من وذلك متواضعا، الجانب لي ن كان بل: متكبرا جبارا يكن لم -5

 َواْخفِضْ : فقال بذلك وسل م وآله عليه هللا صل ى نبيه هللا أمر وقد المؤمنين،

 اْلقَْلبِ  َغلِيظَ  فَظ ًا ُكْنتَ  َولَوْ : وقال[ 77/ 87 الحجر] لِْلُمْؤِمنِينَ  َجناَحكَ 

وا  [ .877/ 2 عمران آل] َحْولِكَ  ِمنْ  اَلْنفَض 

 قصعة   وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى للنبيِّ  كان وفي الصحيح عن عبد هللا بن بسر

، أربعةُ  يَحِملُها اءُ الَغر   لها يقال ا رجال  حى، وَسَجدوا أضَحوا فلم   أُتيَ  الض 

ا عليها، فالتف وا -فيها ثُِردَ  وقد يعني -القَصعةِ  بتلك  هللاِ  رسولُ  َجثا َكثُروا فلم 

 عليه هللاُ  صل ى النبي   قال الِجلسةُ؟ هذه ما: أعرابي   فقال وسل َم، عليه هللاُ  صل ى

َ  إن  : وسل مَ  ِ  رسولُ  قالَ  ثم   َعنيًدا جب اًرا يجَعْلني ولم ، كريًما عبًدا َجعلَني هللا   هللا 

ُ  صل ى  فيها يباَركْ  ، ِذروتَها ودعوا ، حوالَيها من ُكلوا:  وسل مَ  عليهِ  هللا 
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 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  بسر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة | 0550: الرقم أو الصفحة

 .تعالى للِ  الت واضعِ  إلى واإلرشادُ  الحث   :الحديثِ  وفي --5

 َجوانبِه ِمن األكلِ  معَ  الط عامِ  على االجتِماعِ  في البَركةَ  أن  : وفيه --8

 .لوالديه وال لربه عصيا يكن لم -7

                .بعثه ويوم وفاته ويوم مولده يوم عليه هللا من وأمان سالم -7

( 58) مريم سورة]  السالم عليه بعيسى حملها -5 -مريم قصة -0

                                [00 الى 57 اآليات:

ُكر   اذ  ي م   ال ِكتابِ  فِي و  ر  لِها ِمن   ان ت ب ذ ت   إِذِ  م  كانا   أ ه  قِي  ا م  ر  ذ ت  ( 57) ش   ِمن   ف اتَّخ 

ل نا ِحجابا   ُدونِِهم   س  نا إِل ي ها ف أ ر  ثَّل   ُروح  را   ل ها ف ت م  ِوي  ا ب ش   إِنِّي قال ت  ( 55) س 

منِ  أ ُعوذُ  ح  ُسولُ  أ ن ا إِنَّما قال  ( 59) ت قِي  ا ُكن ت   إِن   ِمن ك   بِالرَّ بِّكِ  ر   ل كِ  أِل ه ب   ر 

ِكي  ا ُغالما   ل م   ُغالم   لِي ي ُكونُ  أ نَّى قال ت  ( 58) ز  نِي و  س س  ر   ي م   ب ِغي  ا أ كُ  ل م  و   ب ش 

ذلِكِ  قال   (00) بُّكِ  قال   ك  ل يَّ  ُهو   ر  ع ل هُ  ه يِّن   ع  لِن ج  ة   لِلنَّاسِ  آي ة   و  م  ح  ر   ِمنَّا و 

كان   را   و  ق ِضي  ا أ م  ل ت هُ ( 05) م  م  كانا   بِهِ  ف ان ت ب ذ ت   ف ح   (00) ق ِصي  ا م 

 التفسير

 السالم عليها مريم خبر عليك المنزل القرآن في -الرسول أيها- واذكر - 87

ت إذ  .منهم الشرق جهة على بمكان وانفردت أهلها، عن تنح 

 حال يروها ال حتى يسترها ساتًرا قومها دون من لنفسها فاتخذت - 85

 إنسان صورة في لها فتمثل السالم، عليه جبريل إليها فبعثنا لربها، عبادتها

 .بسوء يريدها أنه فخافت الخلقة، َسِوي  

 أستجير إني: قالت إليها يت جه الَخْلق َسِوي   إنسان صورة في رأته فلما - 87

 .هللا تخاف تقي ًا كنت إن -هذا يا- سوء منك ينالني أن منك بالرحمن

 ربك من رسول أنا إنما بشًرا، لست أنا: السالم عليه جبريل قال - 87

 .طاهًرا طي بًا ولًدا لك ألهب إليك أرسلني
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 غيره، وال زوج يقربني ولم ولد لي يكون كيف: جبةمتع مريم قالت - 88

 !ولد؟ لي يكون حتى زانية ولست

 غيره وال زوج يمسسك لم أنك من ذكرت كما األمر: جبريل لها قال - 88

 على، سهل أب غير من ولد َخْلق: قال سبحانه ربك لكن زانية، تكوني ولم

 لك منا ورحمة هللا، قدرة على للناس عالمة لك الموهوب الولد وليكون

ًرا، هللا من قضاء هذا ولدك َخْلق وكان به، آمن ولمن  اللوح في مكتوبًا مقد 

 .المحفوظ

 .الناس عن بعيد مكان إلى به فتنحت الملك، نفخ بعد به فحملت - 88

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 كيفية نهسبحا الحق فيها حكى العذراء، مريم السيدة قصة بداية هذه --8 

 .وصونها عفتها إلبراز ضرورية مقدمات مبينا السالم، عليه بعيسى حملها

ِ  رسولَ  أن   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  وعلى عليهِ  هللا   صل ى - هللا 

 ؟ الخطوطَ  هِذهِ  خططتُ  لمَ  أتَدرونَ :  قالَ  ثم   ، خطوط   أربعةَ  خط   - وسل مَ  آلِهِ 

 بنتُ  وخديجةُ  ، عمرانَ  بنتُ  مريمُ :  أربع   الجن ةِ  نساءِ  َضلُ أف:  قالَ .  ال:  قالوا

د   بنتُ  وفاطمةُ  ، خَوْيلد    . ُمزاحم   ابنةُ  وآسيةُ  ، محم 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  180: الرقم أو الصفحة المسند

 . َمنزلتِهن   لُِعلوِّ  وبيان   النِّسوِة، لهؤالء ظيمة  عَ  َمنقبة   :الحديثِ  وفي

 وللخلوة للعبادة لالنقطاع المقدس البيت شرقي أهلها اعتزلت قد فهي --8

 تام بشر بصورة السالم عليه جبريل إليها هللا فأرسل ربها، ومناجاة هللا مع

 ية،الملك الحقيقية صورته في جبريل تنظر أو لتطيق تكن لم ألنها الخلقة

 الحجاب، عليها خرق قد البشر، صورة في الصورة حسن رجال رأت ولما

 .هللا يتقي ممن كان إن منه بالل فتعوذت بسوء، يريدها أنه ظنت
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بِي ةَ  أن وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  النبيِّ  على دَخلَتْ  لما الُكال 

 هللا صلى هللاِ  رسولُ  فقال!  منك باللِ  أعوذُ :  قالت ، وسلم عليه هللا صلى

 .بأهلِك الحقي بعظيم   ُعْذتِ  لقد:  وسلم عليه

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0555: الرقم أو النسائي الصفحة

ا الَجْوِن، اْبنَةَ  أن   وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  ىعلَ  أُْدِخلَتْ  لَم 

ِ  َرسولِ  ِ  أُعوذُ : قَالَتْ  منها، وَدنَا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا  : لَهَا فَقَالَ  ِمْنَك، بالل 

، ُعْذتِ  لقَدْ   بأَْهلِكِ  الَحقِي بَعِظيم 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1015: الرقم أو البخاري الصفحة

 النبيِّ  مع َخَرْجنَا بي أسيد الساعديوفي الصحيح عن مالك بن ربيعة أ

 إلى اْنتَهَْينَا حت ى الش ْوطُ، له: يُقَالُ  َحائِط   إلى اْنطَلَْقنَا حت ى وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى

 هُنَا هَا اْجلُِسوا: مَ وسل   عليه هللاُ  َصل ى النبي   فَقَالَ  بْينَهَُما، فََجلَْسنَا َحائِطَْيِن،

 بْنتِ  أَُمْيَمةَ  بَْيتِ  في نَْخل   في بَْيت   في فَأُْنِزلَتْ  بالَجْونِي ِة، أُتِيَ  وقدْ  وَدَخَل،

ا لَهَا، َحاِضنَة   َدايَتُهَا ومعهَا َشَراِحيَل، بنِ  الن ْعَمانِ   َصل ى النبي   َعلَْيهَا َدَخلَ  فَلَم 

وقَِة؟ نَْفَسهَا الَملَِكةُ  تَهَبُ  وهلْ : قَالَتْ  لي نَْفَسكِ  يهَبِ : قَالَ  وسل مَ  عليه هللاُ   لِلس 

ِ  أُعوذُ : فَقَالَتْ  لِتَْسُكَن، َعلَْيهَا يََدهُ  يََضعُ  بيَِدهِ  فأْهَوى: قَالَ   قدْ : فَقَالَ  ِمْنَك، بالل 

، أبَا يا: فَقَالَ  َعلَْينَا َخَرجَ  ثُم   بمعاذ   ُعْذتِ   وأَْلِحْقهَا ي تَْيِن،َراِزقِ  اْكُسهَا أَُسْيد 

 .بأَْهلِهَا

|  البخاري:  المحدث|  الساعدي أسيد أبو ربيعة بن مالك:  الراوي

 حكم خالصة|  1011: الرقم أو البخاري الصفحة صحيح:  المصدر

 [صحيح: ] المحدث

ديثِ  في  َوَكَرمِ  الُخلُقِ  ُحسنِ  ِمن وسل م عليه هللا   صل ى َعلَيهِ  كانَ  ما بَيانُ : الح 

 . الطِّباعِ 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  فقَْدتُ  وفي الصيح عن عائشة  أم المؤمنين  وسل مَ  عليه هللا 

 الَمْسِجدِ  في وهو قََدَمْيهِ  بَْطنِ  علَى يَِدي فََوقََعتْ  فَاْلتََمْستُهُ  الفَِراشِ  ِمنَ  لَْيلَةً 
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 ِمن وبُِمَعافَاتِكَ  َسَخِطَك، ِمن بِرَضاكَ  أُعوذُ  الل هُم  : يقولُ  وهو َمْنُصوبَتَانِ  وهُما

 .نَْفِسكَ  علَى أْثنَْيتَ  كما أْنتَ  َعلَْيكَ  ثَنَاءً  أُْحِصي ال ِمْنكَ  بكَ  وأَُعوذُ  ُعقُوبَتَِك،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  597: الرقم أو الصفحة

 (597) سلمم أخرجه:  التخريج

 بالقِيامِ  واهتماُمه وسل م عليه هللا صل ى الن بيِّ  هَْديِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

الةِ   .الل يلِ  َجوفِ  في للِ  والص 

رائِر؛ بينَ  الَغيرةِ  وقوعُ : وفيه --8 الحاتِ  الفُضليَاتِ  عند حت ى الض   الص 

 .الُمؤمنينَ  وأم هاتِ 

 هللاِ  بِصفاتِ  واالستعاذةُ  تعالى؛ للِ  والس َخطِ  ضاالرِّ  ِصفَتَي إثباتُ : وفيه --2

فَةَ  فإن   تعالى؛ فَةَ  بها الُمستعاذَ  الصِّ  لموصوف   ِصفتان منها الُمستَعاذَ  والصِّ

، ورب   واحد   فتين بإْحدى فالُمستعيذُ  واحد   ُمستعيذ   األُخَرى من الصِّ

 .منه بِهما بالُموصوفِ 

 طاهرا غالما ليهبها إليها بعثه هللا ندع من رسول بأنه جبريل فأخبرها --2

 ورسول الواسطة ألنه قبله من الهبة وجعل والمعاصي، الذنوب من نقيا

 المقالة هذه لها قال حين السالم عليه جبريل أن روي. قبله من بالهبة االعالم

ها درعها جيب في نفخ  .وكم 

 تعالى، هللا لقدرة استبعادا ال الغالم، إيجاد وسيلة عن مريم فتساءلت --4

ن كيفية معرفة أرادت ولكن  في تتزوجه الذي الزوج قبل من الولد، هذا تكو 

 أي في تكن ولم زوج، ذات ليست اآلن وهي ابتداء؟ هللا يخلقه أم المستقبل،

 الحالل يشمل بََشر   يَْمَسْسنِي لَمْ : قولها ألن تأكيدا هذا وذكرت زانية، وقت

 .والحرام

 سابق في فهو األزل، من به وقضى هللا قدره أمر هذا: جبريل فأجابها --7

 كل على القادر فهو هللا، قدرة على يسير هي ن أمر وهو القديم، األزلي علمه

 وعالمة دليال ذلك ليكون أب، بال أم من السالم عليه عيسى خلق وقد شيء،
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 رحمة بنبوته عيسى ويكون واإلبداع، الخلق تنوع في العجيبة قدرته على

 .مسطورا اللوح في مقدرا أمرا وكان به، آمن لمن

 خلق هللا آدم من تراب  ليس له أب أو أم 

 وخلق هللا حواء من أب دون أم 

 وخلق هللا عيسي من أم بال أب   وهذا من عجيب قدرته 

 قَبََضها قبضة   ِمن آدمَ  خلَقَ  هللاَ  إن وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

 ، األحمرُ  منهم جاء:  األرضِ  قَْدرِ  على مَ آد بنو فجاءَ  ، األرضِ  جميعِ  ِمن

 والطيِّبُ  ، والخبيثُ  ، والَحْزنُ  ، والس ْهلُ  ، ذلك وبينَ  ، واألسودُ  ، واألبيضُ 

 .يزيدَ  حديثِ  في واإلخبارُ  ذلك وبين – يحيى حديث في زاد –

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5780: الرقم أو داود الصفحة

ثَنَا وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود ِ  َرسولُ  َحد   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

اِدقُ  وهو- هِ  بَْطنِ  في َخْلقُهُ  يُْجَمعُ  أَحَدُكمْ  إن  : قالَ  -الَمْصُدوقُ  الص   أْربَِعينَ  أُمِّ

ُ  يَْبَعثُ  ثُم   ذلَك، ِمْثلَ  ُمْضَغةً  يَكونُ  ثُم   ذلَك، لَ ِمثْ  َعلَقَةً  يَكونُ  ثُم   يَْوًما،  َملًَكا هللا 

 أوْ  وَشقِي   وأََجلَهُ، وِرْزقَهُ، َعَملَهُ، اْكتُبْ : له ويُقَالُ  َكلَِمات ، بأَْربَعِ  فيُْؤَمرُ 

وُح، فيه يُْنفَخُ  ثُم   َسِعيد ، ُجلَ  فإن   الر   وبْينَ  بْينَهُ  كونُ يَ  ما حت ى لَيَْعَملُ  ِمنُكم الر 

 ما حت ى ويَْعَملُ  الن اِر، أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  ِكتَابُهُ، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراع ، إال   الَجن ةِ 

 .الَجن ةِ  أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  الِكتَاُب، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراع ، إال   الن ارِ  وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  سعودم بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0009: الرقم أو البخاري الصفحة

ديثِ  وفي --5  باألرزاقِ  أو باألعمالِ  تَعل قَ  َسواء   بالقََدِر، اإليمانُ  :الح 

 .واآلجالِ 

 .مِ بالَخواتي األعمالَ  أِلن   األعماِل؛ بُصَورِ  االغتِرارِ  َعَدمُ : وفيه --8

يِّئاتِ  الَحَسناتِ  ِمنَ  األعمالَ  أن  : وفيه --2 ، ال أَمارات   والس   وأن   ُموِجبات 

 .الت قديرُ  به وَجَرى القَضاءُ  به َسبَقَ  ما إلى العاقِبةِ  في األْمرِ  َمصيرَ 



57 
 

 بعيد، مكان إلى بالحمل واعتزلت وقدره، هللا لقضاء مريم فاستسلمت --7

 من بالوالدة إياها قومها وتعيير بالريبة امهااته عن وبعدا قومها، من حياء

    .زوج غير

 الثعلبي ذكره ومريم، النجار يوسف بين حوار من مقطعا نذكر أن ويحسن

 بذر، بغير زرع ينبت هل مريم، يا أخبريني :قال وهب، عن العرائس في

 نعم،: قالت ذكر؟ غير من ولد يكون وهل غيث، غير من شجرة تنبت وهل

 حصل إنما البذر وهذا بذر، غير من خلقه يوم الزرع أنبت هللا أن تعلم ألم

 من الشجرة أنبت تعالى هللا أن تعلم ألم بذر، غير من أنبته الذي الزرع من

 منهما واحد كل خلق ما بعد الشجر، حياة الغيث جعل وبالقدرة غيث، غير

 استعان حتى الشجرة ينبت أن على يقدر ال تعالى هللا إن: تقول أو حدة، على

 إنباتها؟ على يقدر لم ذلك ولوال بالماء،

: له فيقول يشاء، ما على قادر هللا إن: أقول ولكني هذا، أقول ال: يوسف فقال

 .فيكون كن

 أنثى؟ وال ذكر غير من وامرأته آدم خلق هللا أن تعلم لم أو: مريم له فقالت

 (000/05 -005  : الرازي تفسير)  قلبه عن التهمة زالت ذلك فعند

 الى 00 اآليات( : 58) مريم سورة]بها اقترن وما عيسى والدة -0 --5

07]    

ه ا عِ  إِلى ال م خاضُ  ف أ جاء  ل ةِ  ِجذ  ُكن تُ  هذا ق ب ل   ِمتُّ  ل ي ت نِي يا قال ت   النَّخ  يا   و   ن س 

ن ِسي  ا تِها ِمن   ف ناداها( 00) م  نِي أ الَّ  ت ح  ز  ع ل   ق د   ت ح  بُّكِ  ج  ت كِ  ر  ِري  ا ت ح  ( 05) س 

ي ُهزِّ عِ  إِل ي كِ  و  ل ةِ  بِِجذ  ل ي كِ  تُساقِط   النَّخ  نِي  ا ُرط با   ع  بِي ف ُكلِي( 01) ج  ر  اش   و 

ي ق رِّ ي نا   و  ا ع  يِنَّ  ف إِمَّ رِ  ِمن   ت ر  دا   ال ب ش  تُ  إِنِّي ف قُولِي أ ح  ر  منِ  ن ذ  ح  ما   لِلرَّ و   ف ل ن   ص 

لِّم   م   أُك   (07) إِن ِسي  ا ال ي و 

 التفسير

: السالم عايها مريم قالت نخلة، ساق إلى وألجأها المخاض، فضربها - 82

 .السوء بي يُظَن ال حتى يُْذَكر ال شيئًا وكنت اليوم، هذا قبل مت   ليتني يا



58 
 

 جدول تحتك ربك جعل قد تحزني، ال: قدميها تحت من عيسى فناداها - 84

 .منه تشربين ماء  

 من ُجنيَ  طري ًا رطبًا عليك تساقط وهزيه النخلة بجذع وأمسكي - 87

 .ساعته

 وال بمولودك نفًسا وطيبي الماء، من واشربي الرطب، من فكلي - 87

 إني: له فقولي المولود خبر عن فسألك أحًدا الناس من رأيت فإن تحزني،

 .الناس من أحًدا اليوم أكلم فلن الكالم، عن صمتًا لربي نفسي على أوجبت

  ة نبوية صحيحة المتن والسندقرآن تفسره سن 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 بالموت، أشبه الوالدة، أثناء في معتاد أمر الطلق ووجع المخاض ألم إن -8

 غير لها معينا مريم السيدة تجد ولم ورعاية، عون إلى حينئذ المرأة فتحتاج

 .لقالط وجع لشدة الحامل تتعلق كما به، وتعلقت إليه فاستندت النخلة، جذع

  الموت تمنت فإنها مريم، السيدة حال مثل في جائزا الموت تمني يكون -8

                                                         :لسببين الد ين جهة من

 .ذلك فيفتنها وتعير، دينها في الشر بها يظن أن خافت أنها -أحدهما

 .مهلك وذلك الزنى، إلى بةوالنس البهتان في بسببها قوم يقع لئال -الثاني

 في يقعوا ال حتى اآلخرين لتدين وحماية الدينية، لسمعتها صونا فخافت

 .الذنب

 أصابَهُ، ُضر   ِمن الَمْوتَ  أَحُدُكمُ  يَتََمن يَن   ال وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 وتََوف نِي لِي، َخْيًرا الَحياةُ  كانَتِ  ما أْحيِنِي الل هُم  : فَْليَقُلْ  فاِعاًل، بُد   ال كانَ  فإنْ 

 لِي َخْيًرا الَوفاةُ  كانَتِ  إذا

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1755: الرقم أو الصفحة
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 لثمانية السالم عليه عيسى ولدت مريم السيدة بأن الروايات تظاهرت -2

 له خاصة كوتل عاش، وقد أشهر،

 تعالى هللا ألن الحال في فوضعت حملت أنها تقدم كما عباس ابن ويرى 

 .الحمل عقب االنتباذ ذكر

 ناداها فقد اإللهية، األلطاف من بأنواع مريم السيدة والدة اقترنت لقد -4

 منه، لتشرب صغيرا نهرا تحتها من جعل هللا بأن السالم عليه جبريل

 لَلكل قابال رطبها وصار لها، أثمرت إنها: لويقا النخلة، رطب لها وأسقط

 الكآبة قلبها عن فأزال عينها، وأقر نفسها هللا وطيب هللا، بقدرة واالجتناء

 تتعب ال حتى البشر كالم عن باإلمساك جبريل لسان على وأمرها والحزن،

 هللا أنطقه الذي ابنها على األمر وأحالت الت هم، ورد   والنقاش بالحوار نفسها

. عذرها فيظهر اآلية، وتتبين خجلها، عنها ليرتفع عنها، مدافعا المهد في

 .السالم عليه عيسى ميالد بمناسبة هللا أظهرها للعادة خارقة آيات هذه وكل

 في َوكانَ  ِعيَسى،: ثاََلثَة   إاِل   الَمْهدِ  في يَتََكل مْ  لَمْ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

، له يُقَالُ  َرُجل   إِْسَرائِيلَ  بَنِي هُ  َجاَءْتهُ  يَُصلِّي، كانَ  ُجَرْيج  : فَقالَ  فََدَعْتهُ، أُم 

 َوكانَ  الُموِمَساِت، ُوُجوهَ  تُِريَهُ  حت ى تُِمْتهُ  ال الل هُم  : فَقالَتْ  أَُصلِّي، أَوْ  أُِجيبُهَا

َضتْ  َصْومعتِِه، في ُجَرْيج    فأْمَكنَْتهُ  اَراِعيً  فأتَتْ  فأبَى، َوَكل َمْتهُ  اْمَرأَة   له فَتََعر 

 َوأَْنَزلُوهُ  َصْومعتَهُ  فََكَسُروا فأتَْوهُ  ُجَرْيج   ِمن: فَقالَتْ  ُغاَلًما، فََولََدتْ  نَْفِسهَا، ِمن

أَ  َوَسب وهُ، :  قالَ  ُغاَلُم؟ يا أَبُوكَ  َمن: فَقالَ  الُغاَلَم، أَتَى ثُم   َوَصل ى فَتََوض 

اِعي،  َوَكانَتِ . ِطين   ِمن إاِل   اَل،: قالَ  َذهَب ؟ ِمن َصْومعتَكَ  نَْبنِي: قالوا الر 

: فَقالَتْ  َشاَرة   ُذو َراِكب   َرُجل   بهَا فََمر   إِْسَرائِيَل، بَنِي ِمن لَهَا اْبنًا تُْرِضعُ  اْمَرأَة  

اِكِب، علَى َوأَْقبَلَ  ثَْديَهَا فَتََركَ  ِمْثلَهُ، اْبنِي اْجَعلِ  الل هُم    تَْجَعْلنِي ال الل هُم  : فَقالَ  الر 

هُ، ثَْديِهَا علَى أَْقبَلَ  ثُم   ِمْثلَهُ،  النبيِّ  إلى أَْنظُرُ  َكأَنِّي هَُرْيَرةَ  أَبُو: قالَ  - يََمص 

 اْبنِي تَْجَعلِ  ال الل هُم  : فَقالَتْ  بأََمة ، ُمر   ثُم   - إِْصبََعهُ  يََمص   َوَسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى

: فَقالَ  َذاَك؟ لِمَ : فَقالَتْ  ِمْثلَهَا، اْجَعْلنِي الل هُم  : فَقالَ  يَهَا،ثَدْ  فَتََركَ  هِذه، ِمْثلَ 

اِكبُ   .تَْفَعلْ  َولَمْ  َزنَْيِت، َسَرْقِت،: يقولونَ  األَمةُ  َوهِذه الَجبَابَِرِة، ِمنَ  َجب ار   الر 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0507: الرقم أو الصفحة



61 
 

 (0110) ومسلم ،(0507) البخاري أخرجه:  التخريج

 .إغضابِها ِمن والحَذرُ  األُمِّ  فضلُ  :الحديثِ  وفي --5

 .شدائِده في بَربِّه ظَن ه العبدُ  يُحِسنَ  أنْ : وفيهِ  --8

هُ  َمن أن  : وفيه --2 الةِ  عليهِ  لْ وليُقبِ  تعالى، هللاِ  إلى فليَْفزعْ  أمر   أهم   بالص 

عاءِ   .والد 

   األولياءِ  كراماتِ  إثباتُ : وفيه --4

ا وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  فيها؛ بي أُسريَ  ال تي الل يلةُ  كانتِ  لم 

ائِحةُ  هذه ما ِجبريُل، يا: فقُلتُ  طَيِّبة ، رائِحة   علي   أتَت  هذه: فقال الط يِبةُ؟ الر 

 هي بَينا: قال َشأنُها؟ وما: قُلتُ : قال. وأَوالِدها فِرَعونَ  ةِ ابنَ  ماِشطَةِ  رائِحةُ 

، ذاتَ  فِرَعونَ  ابنَةَ  تُمشِّطُ  . هللاِ  بِسمِ : فقالت يََدْيها، ِمن الِمْدرى سقَطَتِ  إذ يَوم 

: قالت. هللاُ  أَبيِك، وَرب   َربِّي ولكن ال،: قالت أبي؟: فِرَعونَ  ابنَةُ  لَها فقالت

 َرب ًا لكِ  وإن   فاُلنةُ، يا: فقال فدعاها، فأخبََرته،. نََعمْ : قالت بذلك، أُخبُِره

 أَمرَ  ثم فأُحميَت، نُحاس   ِمن بِبَقَرة   فأَمرَ . هللاُ  وَرب كَ  َربِّي نََعْم،: قالت َغيري؟

 وما: قال. حاَجةً  إليك لي إن  : له قالت فيها، َوأَوالُدها هي تُلقى أنْ  بِها

، ثَوب   في َولَدي وِعظامَ  ِعظامي تَجَمعَ  أنْ  أُِحب  : قالت حاَجتُِك؟  واِحد 

 يََدْيها، بْينَ  فأُلقوا بأَوالِدها فأَمرَ : قال. الَحقِّ  ِمن علينا لكِ  ذلك: قال. وتَدفِنَنا

 ِمن تقاَعَست كأن ها ُمرَضع ، لها َصبي   إلى ذلك انتَهى أنِ  إلى واِحًدا، واِحًدا

ه، يا: قال أَجلِه، نيا عذابَ  إن  ف اقتَِحمي؛ أُم   اآلِخَرِة، َعذابِ  ِمن أَهَونُ  الد 

 عليه َمريمَ  ابنُ  عيسى: ِصغار   أَربعة   تكل مَ : عب اس   ابنُ  قال: قال. فاقتَحَمت

 .فِرَعونَ  ابنَةِ  ماِشطَةِ  وابنُ  يوُسَف، وشاِهدُ  ُجَريج ، وصاِحبُ  الس الُم،

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو المسند الصفحة تخريج

 حسن

 بنحوه،( 0800) حبان وابن له، واللفظ( 0905) أحمد أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 50090( )55/515) والطبراني
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 هللا فإن محتوما، كان وإن الرزق، أن على اآلية بهذه العلماء استدل -7

 مريم أمر سبحانه ألنه فيه ما سعي إلى آدم ابن ووكل بالسعي، بطهر تعالى

 قوي صلب جذعها ألن النخلة تهتز أال اآلية وكانت آية، لترى النخلة بهز

 .تحركه يصعب ثخين

 تَوكلِه حق   هللاِ  علَى تَوكلونَ  كنتُم أن كم لو وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب

 بطانًا وتروحُ  اًصاخم تغدو الط يرُ  يرزقُ  كما لرزقتُم

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0055: الرقم أو الترمذي الصفحة

 ،(5575) ماجه وابن له، واللفظ( 0055) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (.001) وأحمد

 ال ذلك وأن عباده، في تعالى هللا سنة الرزق في الكسب بتكليف األمر -7

 وقد. األسباب اتخاذ بعد يكون هللا على التوكل فإن التوكل، مع يتعارض

 كما لها، خاصا تكريما تكسب، غير من رزقها يأتيها الوالدة قبل مريم كانت

 آل] اآلية.. ِرْزقاً  ِعْنَدها َوَجدَ  اْلِمْحرابَ  َزَكِري ا َعلَْيها َدَخلَ  ُكل ما: تعالى قال

 كان الوالدة قبل قلبها ألن الجذع بهز أمرت ولدت فلما[ 25/ 2 عمران

 ولدت فلما التكسب، بتعب أعضاؤها تشغل فلم لها، متفرغا بالعبادة مشغوال

 بالكسب، أمرت وأمره، بحديثه سرها واشتغل بحبه، قلبها وتعلق عيسى

 .العباد كسائر باألسباب، بالتعلق العادة إلى وردت

 عسرت فإذا للمولود، به التحنيك وكذلك ء،للنفسا شيء خير الرطب -5

 .العسل من خير للمريض وال الرطب، من خير للمرأة يكن لم الوالدة

ِ  بَعْبدِ  َحَملَتْ  أن هَا وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر بَْيِر، بنِ  هللا   الز 

، فََولَْدتُهُ  بقُبَاء   فَنََزْلتُ  الَمِدينَةَ  فأتَْيتُ  ُمتِم   وأَنَا فََخَرْجتُ : قَالَتْ   به أتَْيتُ  ثُم   بقُبَاء 

 ثُم   فََمَضَغهَا، بتَْمَرة   َدَعا ثُم   َحْجِرِه، في فََوَضْعتُهُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي  

لَ  فَكانَ  فِيِه، في تَفَلَ  ِ  َرسولِ  ِريقُ  َجْوفَهُ  َدَخلَ  شيء   أو   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

كَ  له، َدَعا ثُم   بتَْمَرة   هُ َحن كَ  ثُم   وسل َم، لَ  وكانَ  عليه وبَر   في ُولِدَ  َمْولُود   أو 

، بنُ  َخالِدُ  تَابََعهُ  اإلْساَلمِ  ، عن ُمْسِهر ، بنِ  َعلِيِّ  عن َمْخلَد   عن أبِيِه، عن ِهَشام 
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ُ  َرِضيَ  أْسَماءَ   وهي مَ وسل   عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  إلى هَاَجَرتْ  أن هَا َعْنهَا، هللا 

 .ُحْبلَى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  بكر أبي بنت أسماء:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0808: الرقم أو البخاري الصفحة

 السفيه عن السكوت أن على دليل الكالم عن بالسكوت مريم أمر في -7

 .مسافها يجد لم سفيه الناس أذل   ومن واجب،

ِ  يُْؤِمنُ  كانَ  َمن هريرة وفي الصحيح عن أبي  يُْؤذِ  فال اآلِخرِ  واليَومِ  بالل 

ِ  يُْؤِمنُ  كانَ  وَمن جاَرهُ، ِ  يُْؤِمنُ  كانَ  وَمن َضْيفَهُ، فَْليُْكِرمْ  اآلِخرِ  واليَومِ  بالل   بالل 

 .لِيَْصُمتْ  أوْ  َخْيًرا فَْليَقُلْ  اآلِخرِ  واليَومِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7059: الرقم أو الصفحة

 (55) ومسلم ،(7059) البخاري أخرجه:  التخريج

 كان فذلك الصمت، نذر أو اآلدميين، من أحدا يكلم بأال بالنذر التزم من -7

 فال شريعتنا، في وليس السالم، عليهما وعيسى موسى شريعة في مشروعا

 كنذر النفس، وتعذيب التضييق من فيه لما شرعنا في الصمت ذرن يجوز

 وقد وسل م، وآله عليه هللا صل ى النبي يجزه لم مما ونحوه، الشمس في القيام

 الصحيح هو وهذا. تقدم كما بالكالم، بالنطق ذلك فعل من مسعود ابن أمر

 وسلم عليه هللا صلى النبي بينا] وفي صحيح الجامع عن ابن عباس

 وال يقوم أن نذر إسرائيل، أبو: فقالوا عنه فسأل قائم، برجل هو إذا ب،يخط

 مره:[ وسلم عليه هللا صلى النبي فقال. ويصوم يتكلم، وال يستظل، وال يقعد،

 صومه وليتم ، وليقعد ، وليستظل ، فليتكلم

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1978: الرقم أو الصفحة

ينَ  أن   بيانُ  :الحديثِ  وفي  .المشق ةِ  وعَدمِ  اليُْسرِ  على َمبناهُ  الدِّ
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  . الط اعاتِ  في إال   يقَعُ  ال الن ذرَ  أن  : وفيه

 عن اإلمساك عندهم الصيام سنة كانت :تقدم كما والسد ي زيد ابن قال

 القبيح، الكالم عن اإلمساك الصيام في نحن سنتنا ومن .والكالم األكل

 قال  : مرفوعا هريرة أبي عن الصحيحين في والسالم الصالة عليه قال

سولُ  ِ  ر  لَّى هللاَّ ُ  قالَ  :وسلَّم   عليه هللاُ  ص  يَاَم، إال   له، آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكل  : هللا   الصِّ

يَامُ  به، أْجِزي وأَنَا لي فإن ه  يَْرفُثْ  فال أَحِدُكمْ  َصْومِ  يَْومُ  نَ كا وإَذا ُجن ة ، والصِّ

 نَْفسُ  والذي َصائِم   اْمُرؤ   إنِّي فَْليَقُلْ  قَاتَلَهُ، أوْ  أَحد   َساب هُ  فإنْ  يَْصَخْب، واَل 

د   ائِمِ  فَمِ  لَُخلُوفُ  بيَِدِه، ُمَحم  ِ  ِعْندَ  أْطيَبُ  الص  ائِمِ . الِمْسكِ  ِريحِ  ِمن هللا   لِلص 

 .بَصْوِمهِ  فَِرحَ  َرب هُ  لَقِيَ  وإَذا فَِرَح، أْفطَرَ  إَذا: هَُمايَْفَرحُ  فَْرَحتَانِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5805: الرقم أو الصفحة

ورِ  قَْولَ  يََدعْ  لَمْ  َمن: هريرة أبي عن البخاري رواه فيما أيضا وقال  الز 

ِ  فليسَ  به، َعَملَ وال  .وَشَرابَهُ  طََعاَمهُ  يََدعَ  أنْ  في َحاَجة   لِل 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5800: الرقم أو الصفحة

( : 58) مريم سورة]المهد في طفل وهو ونطقه عيسى نبوة -0 --1

                                                 [00 الى 05 اآليات

ها بِهِ  ف أ ت ت   م  ِملُهُ  ق و  ي مُ  يا قالُوا ت ح  ر  ي ئا   ِجئ تِ  ل ق د   م  ت   يا( 05) ف ِري  ا ش   أُخ 

أ   أ بُوكِ  كان   ما هاُرون   ر  ء   ام  و  ما س  كِ  كان ت   و  ت  ( 09) ب ِغي  ا أُمُّ  إِل ي هِ  ف أ شار 

ي ف   قالُوا لِّمُ نُ  ك  ن   ك  ه دِ  فِي كان   م  بِي  ا ال م  ب دُ  إِنِّي قال  ( 08) ص  ِ  ع   آتانِي   هللاَّ

ع ل نِي ال ِكتاب   ج  ع ل نِي( 00) ن بِي  ا و  ج  كا   و  صانِي ُكن تُ  ما أ ي ن   ُمبار  أ و  الةِ  و   بِالصَّ

كاةِ  الزَّ تُ  ما و  ي  ا ُدم  ا (05) ح  ب ر   تِي و  ل م   بِوالِد  ع ل نِي و  قِي  ا بَّارا  ج   ي ج  ( 00) ش 

السَّالمُ  ل يَّ  و  م   ع  تُ  ي و  م   ُولِد  ي و  م   أ ُموتُ  و  ي و  ي  ا أُب ع ثُ  و   (00) ح 

 التفسير
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 يا: مستنكرين قومها لها قال تحمله، قومها إلى بابنها مريم فجاءت - 85

 .أب غير من بولد جئت حيث مفترى، عظيًما أمًرا جئت لقد مريم،

 وال زانيًا، أبوك كان ما صالح رجل وهو) العبادة في نهارو شبيهة يا - 87

 بولد تأتين فكيف بالصالح، معروف طاهر بيت من فأنت زانية، أمك كانت

 !أب؟ غير من

 قومها لها فقال المهد، في وهو السالم عليه عيسى ابنها إلى فأشارت - 87

 !المهد؟ في وهو صبي ًا نكل م كيف: متعجبين

 نبي ًا وجعلني اإلنجيل، أعطاني هللا، عبد إني: لسالما عليه عيسى قال - 28

 .أنبيائه من

 وإعطاء الصالة بأداء وأمرني كنت، أينما للعباد النفع كثير وجعلني - 28

 .حياتي طيلة الزكاة

ا وجعلني - 28  عاصيًا وال ربي، طاعة عن متكبًرا يجعلني ولم بأمي، بر ً

 .له

 ويوم موتي ويوم ميالدي يوم علي   وأعوانه الشيطان من واألمان - 22

 الثالثة المواقف هذه في الشيطان يتخب ْطني فلم القيامة، يوم حي ًا بعثي

 .الموحشة

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 اطمأنت لما ولدها، مع قومها لها هللا بتأييد الواثقة المؤمنة مريم جاءت -8

 .عذرها سيبين تعالى هللا أن وعلمت اآليات، من رأت بما

 مريم فاتهموا عليها، بالحكم ويتعجلون األمور بظواهر عادة الناس يتأثر -8

 وأنكروا يفتريه، بالشيء كاآلتي عظيما أمرا أي فريا، شيئا جاءت بأنها

 والعبادة، التبتل في شبابها قضت حميدة سيرة من عنها عرفوا بما عليها

 .أبويها استقامة نم علموا وبما
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ا روي مسلم عن المغيرة بن  شعبة  إن ُكمْ : فَقالوا َسأَلُونِي، نَْجَرانَ  قَِدْمتُ  لَم 

ا َوَكَذا، بَكَذا ِعيَسى قَْبلَ  َوُموَسى هَاُروَن، أُْختَ  يا تَْقَرُؤونَ   علَى قَِدْمتُ  فَلَم 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولِ  ونَ  َكانُوا إن هُمْ : فَقالَ  ،ذلكَ  عن َسأَْلتُهُ  وسل مَ  عليه هللا   يَُسم 

الِِحينَ  بأَْنبِيَائِِهمْ   .قَْبلَهُمْ  َوالص 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  شعبة بن المغيرة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0501: الرقم أو الصفحة

 .السالم عليهم األنبياءِ  بأسماءِ  التسِميَة: قبلَنا األَُممِ  هَْديِ  ِمن أن  : الحديثِ  في

 ونحن المهد، في صغير وهو نطقه السالم عليه عيسى معجزات من -2

 اليهود وأما القاطع، القرآن بنص إلثباته جازما، اعتقادا بهذا نعتقد المسلمون

 ثم أمه، لبراءة إظهارا نطقه وكان. المهد في تكلم أنه فينكرون والنصارى

                         .الغلمان مبلغ بلغ حتى المهد في كالمه انقطع

 الصغر من تكلم في المهد في 

 َوكانَ  ِعيَسى،: ثاََلثَة   إاِل   الَمْهدِ  في يَتََكل مْ  لَمْ روي البخاري  عن أبي هريرة    

، له يُقَالُ  َرُجل   إِْسَرائِيلَ  بَنِي في هُ  َجاَءْتهُ  يَُصلِّي، كانَ  ُجَرْيج  : فَقالَ  فََدَعْتهُ، أُم 

 َوكانَ  الُموِمَساِت، ُوُجوهَ  تُِريَهُ  حت ى تُِمْتهُ  ال الل هُم  : فَقالَتْ  أَُصلِّي، أَوْ  أُِجيبُهَا

َضتْ  َصْومعتِِه، في ُجَرْيج    فأْمَكنَْتهُ  َراِعيًا فأتَتْ  فأبَى، َوَكل َمْتهُ  اْمَرأَة   له فَتََعر 

 َوأَْنَزلُوهُ  َصْومعتَهُ  فََكَسُروا فأتَْوهُ  ُجَرْيج   ِمن: فَقالَتْ  ُغاَلًما، فََولََدتْ  نَْفِسهَا، ِمن

أَ  َوَسب وهُ، :  قالَ  ُغاَلُم؟ يا أَبُوكَ  َمن: فَقالَ  الُغاَلَم، أَتَى ثُم   َوَصل ى فَتََوض 

اِعي،  َوَكانَتِ . ِطين   ِمن إاِل   اَل،: قالَ  َذهَب ؟ ِمن َصْومعتَكَ  نَْبنِي: قالوا الر 

: فَقالَتْ  َشاَرة   ُذو َراِكب   َرُجل   بهَا فََمر   إِْسَرائِيَل، بَنِي ِمن لَهَا اْبنًا تُْرِضعُ  اْمَرأَة  

اِكِب، علَى َوأَْقبَلَ  ثَْديَهَا فَتََركَ  ِمْثلَهُ، اْبنِي اْجَعلِ  الل هُم    تَْجَعْلنِي ال الل هُم  : فَقالَ  الر 

هُ، ثَْديِهَا علَى أَْقبَلَ  ثُم   ِمْثلَهُ،  النبيِّ  إلى أَْنظُرُ  َكأَنِّي هَُرْيَرةَ  أَبُو: قالَ  - يََمص 

 اْبنِي تَْجَعلِ  ال الل هُم  : فَقالَتْ  بأََمة ، ُمر   ثُم   - إِْصبََعهُ  يََمص   َوَسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى

: فَقالَ  اَك؟ذَ  لِمَ : فَقالَتْ  ِمْثلَهَا، اْجَعْلنِي الل هُم  : فَقالَ  ثَْديَهَا، فَتََركَ  هِذه، ِمْثلَ 

اِكبُ   .تَْفَعلْ  َولَمْ  َزنَْيِت، َسَرْقِت،: يقولونَ  األَمةُ  َوهِذه الَجبَابَِرِة، ِمنَ  َجب ار   الر 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0507: الرقم أو الصفحة

 (0110) ومسلم له، واللفظ (0507) البخاري أخرجه:  التخريج

 .إغضابِها ِمن والحَذرُ  األُمِّ  فضلُ  :الحديثِ  وفي --5

 .شدائِده في بَربِّه ظَن ه العبدُ  يُحِسنَ  أنْ : وفيهِ  --8

هُ  َمن أن  : وفيه --2 الةِ  عليهِ  وليُقبِلْ  تعالى، هللاِ  إلى فليَْفزعْ  أمر   أهم   بالص 

عاءِ   .والد 

 .األولياءِ  كراماتِ  إثباتُ : وفيه --4

 رضيع طفل وهو المبين كالمه في نفسه السالم عليه عيسى وصف -4

 المستقبل، في عليه اإلنجيل وإنزال النبوة إثبات بين جمعت تسع، بصفات

 ال لل عبد فهو وجل، عز لل عبوديته وإثبات الزنى، تهمة من أمه وتبرئة

 والدعوة الدين نافعوم بالبركات واتصافه النصارى، يعتقد كما إله، وال رب  

 وال متكبرا، متعظما ليس بوالدته، بر   فهو وأخالقه، سلوكه واستقامة إليه،

 وإيتاء الصالة بإقامة العبادة في هللا تشريع ملتزما الخير، من خائبا عاصيا

 .التكليف من بلوغه بعد الزكاة

ا: تعالى قوله -7  العبد فعل نأ على يدل بوالدتي برا جعلني أي بِوالَِدتِي َوبَر ً

 هللا بجعل حصل إنما برا، كونه أن على تدل اآلية ألن تعالى، لل مخلوق

 .وخلقه

 أي  : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   َسأَْلتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

ِ؟ إلى أَحب   الَعَملِ  الةُ : قالَ  هللا  ؟ ثُم  : قالَ  وْقتِها، علَى الص   بر   ثُم  : قالَ  أي 

؟ ثُم  : قالَ  الوالَِدْيِن، ِ، َسبيلِ  في الِجهادُ : قالَ  أي  ، حد ثَني: قالَ  هللا   ولَوِ  بِهن 

 .لَزاَدنِي اْستََزْدتُهُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  105: الرقم أو البخاري الصفحة
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ديثِ  وفي حابةِ  ِحرصِ  بَيانُ  :الح   طَلَبِ  على عنه هللاُ  َرضيَ  َمسعود   وابنِ  الص 

الةِ  على الَحض  : وفيه.األعمالِ  ِمنَ  الَمعالي لِ  في الص   بِرِّ  وعلى َوقتِها، أو 

 .تعالَى هللاِ  َسبيلِ  في الِجهادِ  وعلى الوالَِدْيِن،

 أَْمَدادُ  عليه أَتَى اإذَ  الَخط ابِ  بنُ  ُعَمرُ  كانَ  وفي الصحيح عن أسير بن جابر

 أَْنتَ : فَقالَ  أَُوْيس   علَى أَتَى حت ى َعاِمر ؟ بنُ  أَُوْيسُ  أَفِيُكمْ : َسأَلَهُمْ  اليََمِن، أَْهلِ 

؟ ِمن ثُم   ُمَراد   ِمن: قالَ  نََعْم،: قالَ  َعاِمر ؟ بنُ  أَُوْيسُ   فَكانَ : قالَ  نََعْم،: قالَ  قََرن 

؟ َمْوِضعَ  إال   منه فَبََرْأتَ  بََرص   بكَ   نََعْم،: قالَ  َوالَِدة ؟ لكَ : قالَ  نََعْم،: قالَ  ِدْرهَم 

ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  قالَ   بنُ  أَُوْيسُ  علَْيُكم يَأْتي: يقولُ  َوَسل مَ  عليه هللا 

، ِمن اليََمِن، أَْهلِ  أَْمَدادِ  مع َعاِمر   ، ِمن ثُم   ُمَراد   نهم فَبََرأَ  بََرص   به كانَ  قََرن 

، َمْوِضعَ  إال   ، بهَا هو َوالَِدة   له ِدْرهَم  هُ، هللاِ  علَى أَْقَسمَ  لو بَر   اْستَطَْعتَ  فَإِنِ  ألَبَر 

: قالَ  تُِريُد؟ أَْينَ : ُعَمرُ  له فَقالَ . له فَاْستَْغفَرَ  لِي، فَاْستَْغفِرْ  فَاْفَعلْ  لكَ  يَْستَْغفِرَ  أَنْ 

 أََحب   الن اسِ  َغْبَراءِ  في أَُكونُ : قالَ  َعاِملِهَا؟ لىإ لكَ  أَْكتُبُ  أاََل : قالَ  الُكوفَةَ،

ا: قالَ . إلَي    ُعَمَر، فََوافَقَ  أَْشَرافِِهْم، ِمن َرُجل   َحج   الُمْقبِلِ  الَعامِ  ِمنَ  كانَ  فَلَم 

 ولَ َرسُ  َسِمْعتُ : قالَ  الَمتَاِع، قَلِيلَ  البَْيِت، َرث   تََرْكتُهُ : قالَ  أَُوْيس ، عن فََسأَلَهُ 

ُ  َصل ى هللاِ   أَْهلِ  أَْمَدادِ  مع َعاِمر   بنُ  أَُوْيسُ  علَْيُكم يَأْتي: يقولُ  َوَسل مَ  عليه هللا 

، ِمن اليََمنِ  ، ِمن ثُم   ُمَراد   له ِدْرهَم   َمْوِضعَ  إال   منه، فَبََرأَ  بََرص   به كانَ  قََرن 

، بهَا هو َوالَِدة    فَاْفَعلْ  لكَ  يَْستَْغفِرَ  أَنْ  اْستَطَْعتَ  فَإِنِ  هُ،ألَبَر   هللاِ  علَى أَْقَسمَ  لو بَر 

 فَاْستَْغفِرْ  َصالِح ، بَسفَر   َعْهًدا أَْحَدثُ  أَْنتَ : قالَ  لِي، اْستَْغفِرْ : فَقالَ  أَُوْيًسا فأتَى

 :قالَ  لِي، فَاْستَْغفِرْ  َصالِح ، بَسفَر   َعْهًدا أَْحَدثُ  أَْنتَ : قالَ  لِي، اْستَْغفِرْ : قالَ  لِي،

 قالَ . َوْجِههِ  علَى فَاْنطَلَقَ  الن اُس، له فَفَِطنَ  له، فَاْستَْغفَرَ  نََعْم،: قالَ  ُعَمَر؟ لَقِيتَ 

 .البُْرَدةُ  هِذه أِلَُوْيس   أَْينَ  ِمن: قالَ  إْنَسان   َرآهُ  ُكل ما فَكانَ  بُْرَدةً، َوَكَسْوتُهُ : أَُسْير  

 مسلم صحيح:  رالمصد|  مسلم:  المحدث|  جابر بن أسير:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0150: الرقم أو الصفحة

 اإلخبارِ  ِمنَ  فيه لَِما وسل م؛ عليه هللاُ  صل ى لِلن بيِّ  ُمعجزة   :الحديثِ  في --5

 .وقوِعه قْبلَ  بِاألمرِ 

ن ةِ  ونْشرُ  الش ريعةِ  تبليغُ : وفيه --8  .أِلهلِه بِالفْضلِ  واإلقرارُ  الس 
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 .إيمانِه وكمالِ  لِيقينِه بِذلك ُعْجب   عليه يُخشى ال َمن على الث ناءُ : وفيه --2

الِح، الس فرِ  فْضلُ : وفيه --4  دعائِه إِلجابةِ  أرجى منه القاِدمَ  وأن   الص 

 أهل على أشدها ما: اآلية هذه في تعالى هللا رحمه أنس بن مالك قال -7

 كائن هو وبما أمره، من قضي بما السالم عليه عيسى أخبر« ! 8» القدر

     .يموت أن إلى

 ال والمعاصي نفسه، أفعال يخلق العبد إن: يقولون الذين القدرية هم( 5)

 .تعالى هللا يريدها

 والفهم، اإلفهام بها ويحدث عليه يدل ما على وتدل الكالم بمنزلة اإلشارة -5

 القوم منها وفهم إِلَْيهِ  فَأَشاَرتْ : فقال مريم، عن تعالى هللا أخبر وقد ال، كيف

 من كثير في اإلشارة تكون وقد. نَُكلِّمُ  َكْيفَ : فقالوا وغرضها مقصودها

 : والسالم الصالة عليه قوله مثل الكالم، من أقوى الفقه أبواب

اَعةَ  أنا بُِعْثتُ     أنس عن والترمذي والشيخان أحمد رواه فيما  .َكهاتَْينِ  والس 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح    : ] المحدث حكم خالصة|  7105: الرقم أو الصفحة

 (0815) ومسلم ،(7105) البخاري أخرجه:  التخريج 

ِ  َرسولَ  َرأَْيتُ  روي البخاري عن سهل بن سعد الساعدي   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

اَعةُ  بُِعْثتُ  اإلْبهَامَ  تَلِي وال تي بالُوْسطَى هََكَذا، بإْصبََعْيهِ : قالَ  وسل مَ   والس 

 .َكهَاتَْينِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الساعدي سعد بن سهل : الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5807: الرقم أو الصفحة البخاري

 النبيِّ  ْعثَةَ بَ   :المتقدِّمة السابقةِ  وعالماتِها الساعةِ  أَْشَراطِ  ِمن أن   :الحديثِ  فيو

 النبيِّين َخاتَمَ  وكونَه وسل م عليه هللا صل ى بَْعثَتَه فإن   وسل م؛ عليه هللا صل ى

 .الس اعةِ  قُربِ  على دليل  
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 قد  اإلشارة أن على دليل الخبر، من أقوى العيان أن على العقالء وإجماع 

 .الكالم من أقوى المواضع بعض في تكون

 المعامالت في اإلشارة على االعتماد جواز افعيةوالش المالكية قرر لذا

 فهمت إذا مقبولة األخرس شهادة أن على مالك اإلمام نص وقد والعقوبات،

 على قادرا الشخص كان إذا وأما بالشهادة، اللفظ مقام تقوم وأنها إشارته،

 .الكالم من بد فال اللفظ،

 همز من دنياال في والدته يوم تعالى هللا من بالسالمة عيسى حظي -7

 األحوال وهذه اآلخرة، في البعث ويوم القبر، في الموت ويوم الشيطان،

      .الناس على شيء وأشق فاصلة، حاسمة مصيرية مراحل الثالثة

ِ  َرسولَ  َسِمْعتُ  روي البخاري عن أبي هريرة  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

هُ يَ  إال   َمْولُود   آَدمَ  بَنِي ِمن ما: يقولُ   َصاِرًخا فَيَْستَِهل   يُولَُد، ِحينَ  الش ْيطَانُ  َمس 

ْيطَاِن، َمسِّ  ِمن  بكَ  أُِعيُذهَا َوإنِّي: }هَُرْيَرةَ  أَبُو يقولُ  ثُم   واْبنِهَا َمْريَمَ  غيرَ  الش 

ي تَهَا ْيطَانِ  ِمنَ  وُذرِّ ِجيمِ  الش   [.27: عمران آل{ ]الر 

 البخاري صحيح:  المصدر|  اريالبخ:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0505: الرقم أو الصفحة

 05 اآليات( : 58) مريم سورة]عيسى شأن في النصارى اختالف -5 -7

      [50 الى

ي م   اب نُ  ِعيس ى ذلِك   ر  ل   م  قِّ  ق و  ت ُرون   فِيهِ  الَِّذي ال ح  ِ  كان   ما( 05) ي م   أ ن   لِِلَّ

ل د   ِمن   ي تَِّخذ   را   ق ضى إِذا ُسب حان هُ  و  إِنَّ ( 01) ف ي ُكونُ  ُكن   ل هُ  ي قُولُ  ف إِنَّما أ م   و 

بِّي هللاَّ   بُُّكم   ر  ر  بُُدوهُ  و  ت قِيم   ِصراط   هذا ف اع  ت ل ف  ( 07) ُمس  زابُ  ف اخ   ِمن   األ  ح 

ي ل   ب ي نِِهم   ف ُروا لِلَِّذين   ف و  ه دِ  ِمن   ك  ش  م   م  ِظي ي و  ِمع  ( 05) م  ع  أ ب ِصر   بِِهم   أ س  م   و   ي و 

م   الظَّالُِمون   لِكنِ  ي أ تُون نا الل   فِي ال ي و  ُهم   (09) ُمبِين   ض  أ ن ِذر  م   و  ةِ  ي و  ر  س   إِذ   ال ح 

رُ  قُِضي   ُهم   األ  م  ف ل ة   فِي و  ُهم   غ  ِمنُون   ال و  نُ  إِنَّا( 08) يُؤ  ض   ن ِرثُ  ن ح   األ  ر 

ن   م  ل ي ه و  إِل ي نا اع  ُعون   و  ج   (50) يُر 

  التفسير 
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 هو الكالم وهذا مريم، بن عيسى هو الصفات بتلك الموصوف ذلك - 24

 .ويختلفون أمره في يشك ون الذين الضال ون يقوله ما ال فيه الحق قول

ه، ذلك عن تقدس ولد، من يتخذ أن لل ينبغي ما - 27  أمًرا، أراد إذا وتنز 

 كان فمن محالة، ال فيكون ،(كن: )األمر لذلك يقول نأ سبحانه يكفيه فإنما

ه فهو كذلك  .الولد عن ُمنَز 

 وحده، العبادة له فأخلصوا جميًعا، ربكم وهو ربي هو سبحانه هللا وإن - 27

 .هللا مرضاة إلى الموصل المستقيم الطريق هو لكم ذكرت الذي هذا

 أحزابًا روافصا السالم عليه عيسى شأن في المختلفون فاختلف - 25

 آخرون به وكفر رسول، هو: وقالوا بعضهم به فآمن قومه، بين من متفرقين

 ابن هو: آخرون وقال هللا، هو: بعضهم فقال طوائف فيه غال كما كاليهود،

 القيامة يوم شهود من شأنه في للمختلفين فويل ذلك، عن هللا تعالى هللا،

 .وعقاب وحساب مشاهد من فيه بما العظيم

 السمع، ينفعهم لم حين سمعوا أبصرهم، وما يومئذ أسمعهم ام - 27

 ضالل في الدنيا الحياة في الظالمون لكنِ  البصر، ينفعهم لم حين وأبصروا

 وهم بغتة تأتيهم حتى لآلخرة يستعد ون فال المستقيم، الصراط عن واضح

 .ظلمهم على

 على المسيء يندم حين الندامة يوم الناس -الرسول أيها- وأنذر - 27

 العباد، صحف طويت إذ الطاعة، من استكثاره عدم على والمحسن إساءته،

م، ما إلى كل   وصار حسابهم، من وفرغ ون الدنيا حياتهم في وهم قد   ُمْغتَر 

 .القيامة بيوم يؤمنون ال وهم اآلخرة، عن الهون، بها

 عليها من ونرث األرض، نرث الخالئق، فناء بعد الباقون نحن إنا - 48

فنا لهم، وملكنا بعدهم، وبقائنا فنائهمل  وحدنا وإلينا نشاء، بما فيهم وتصر 

  .والجزاء للحساب القيامة يوم يرجعون

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما الكريمات اآليات من يستنبط
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 ال الذي القاطع الحق هو عيسى خلق كيفية عن القرآن به أخبر ما إن -8

 ال ساقط باطل والنصارى اليهود ومزاعم تقوالت من عداه ما وكل فيه، شك

 وإله، رب   عيسى بأن الزعم النصارى يتقبل وكيف والرسل، باألنبياء يليق

 وانقسام عيسى شأن في االختالف وإن! بغي؟ زانية ابن بأنه يتهمونه وهم

 .له داعي ال أحزابا فيه الكتاب أهل

ثَنَا دوفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعو ِ  َرسولُ  َحد   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

اِدقُ  وهو- هِ  بَْطنِ  في َخْلقُهُ  يُْجَمعُ  أَحَدُكمْ  إن  : قالَ  -الَمْصُدوقُ  الص   أْربَِعينَ  أُمِّ

ُ  يَْبَعثُ  ثُم   ذلَك، ِمْثلَ  ُمْضَغةً  يَكونُ  ثُم   ذلَك، ِمْثلَ  َعلَقَةً  يَكونُ  ثُم   يَْوًما،  ًكاَملَ  هللا 

 أوْ  وَشقِي   وأََجلَهُ، وِرْزقَهُ، َعَملَهُ، اْكتُبْ : له ويُقَالُ  َكلَِمات ، بأَْربَعِ  فيُْؤَمرُ 

وُح، فيه يُْنفَخُ  ثُم   َسِعيد ، ُجلَ  فإن   الر   وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ  ما حت ى لَيَْعَملُ  ِمنُكم الر 

 ما حت ى ويَْعَملُ  الن اِر، أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  ِكتَابُهُ، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراع ، إال   الَجن ةِ 

 .الَجن ةِ  أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  الِكتَاُب، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراع ، إال   الن ارِ  وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة | 0009: الرقم أو البخاري الصفحة

ديثِ  وفي --5  باألرزاقِ  أو باألعمالِ  تَعل قَ  َسواء   بالقََدِر، اإليمانُ  :الح 

 .واآلجالِ 

 .بالَخواتيمِ  األعمالَ  أِلن   األعماِل؛ بُصَورِ  االغتِرارِ  َعَدمُ : وفيه --8

يِّئاتِ  الَحَسناتِ  ِمنَ  األعمالَ  أن  : وفيه --2 ،مُ  ال أَمارات   والس   وأن   وِجبات 

 .الت قديرُ  به وَجَرى القَضاءُ  به َسبَقَ  ما إلى العاقِبةِ  في األْمرِ  َمصيرَ 

 قَبََضها قبضة   ِمن آدمَ  خلَقَ  هللاَ  إن وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

 ، األحمرُ  منهم جاء:  األرضِ  قَْدرِ  على آدمَ  بنو فجاءَ  ، األرضِ  جميعِ  ِمن

 والطيِّبُ  ، والخبيثُ  ، والَحْزنُ  ، والس ْهلُ  ، ذلك وبينَ  ، واألسودُ  ، واألبيضُ 

 .يزيدَ  حديثِ  في واإلخبارُ  ذلك وبين – يحيى حديث في زاد –

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5780: الرقم أو داود الصفحة
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 وُخلِقَ  نُور ، ِمن الَمالئَِكةُ  ُخلِقَتِ  المؤمنين وفي الصحيح عن عائشة أم

ا آَدمُ  وُخلِقَ  نار ، ِمن ماِرج   ِمن الجان    .لَُكمْ  ُوِصفَ  مم 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0887: الرقم أو الصفحة

 يَْوًما وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى النبي   َذَكرَ  عمرروي البخاري عن عبد هللا بن 

اَل، الَمِسيحَ  الن اسِ  ظَْهَريِ  بْينَ  َ  إن  : فَقالَ  الد ج   الَمِسيحَ  إن   أاَل  بأَْعَوَر، ليسَ  هللا 

الَ  انِي. طَافِيَة   ِعنَبَة   َعْينَهُ  َكأن   اليُْمنَى، الَعْينِ  أْعَورُ  الد ج  ب ةِ  ِعن د   اللَّي ل ة   وأ ر  ع   الك 

ن اِم، في ا الم  ُجل   ف إِذ  ُم، ر  س نِ  آد  أ ح  ى ما ك  مِ  ِمن يُر  الِ  أُد  ج  ِربُ  الرِّ تُهُ  ت ض   بي ن   لِمَّ

ن ِكب ي ِه، ِجلُ  م  ع ِر، ر  أ ُسهُ  ي ق طُرُ  الشَّ ، ر  اء  ي هِ  واِضع ا م  ن ِكب ي   عل ى ي د  ُجل ي نِ  م   ر 

ِسيحُ  هذا: ف قالوا هذا؟ نم  : ف قُلتُ  بالب ي ِت، ي طُوفُ  وهو ي م   ابنُ  الم  ر   ثُم   ،م 

 باْبنِ  َرأَْيتُ  َمن َكأَْشبَهِ  اليُْمنَى، الَعْينِ  أْعَورَ  قَِططًا َجْعًدا وَراَءهُ  َرُجاًل  َرأَْيتُ 

، : قالوا هذا؟ َمن: فَقُلتُ  بالبَْيِت، يَطُوفُ  َرُجل   َمْنِكبَيْ  علَى يََدْيهِ  واِضًعا قَطَن 

الُ ال الَمِسيحُ   .د ج 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0508: الرقم أو الصفحة البخاري

 (578) ومسلم له، واللفظ( 0508) البخاري أخرجه:  التخريج

 يتخذ أن يجوز وال لل ينبغي فما النصارى، يزعم كما لل ابنا عيسى ليس -8

 هللا وإن نقص، وكل والولد الشريك عن منزه فهو إليه، حاجته لعدم ،ولدا

 كل شيء، على القادر فهو فَيَُكونُ  ُكنْ : له قال شيء إحداث أراد إذا تعالى

 حدوثه الفتقر محدثا ُكنْ : قوله كان فلو محدث، غير قديم وكالمه هللا وقول

 .محال وهو التسلسل، ولزم آخر، قول إلى

 وربهم ربه فالل وعبادته، هللا بوحدانية قومه السالم عليه عيسى أمر لقد -2

 القويم الدين هو وهذا سواه، أحد ال العبادة، المستحق وهو شيء، كل ورب

 .فيه اعوجاج ال الذي
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إِنَّ : قوله دل   وقد بِّي هللاَّ   و  بُُّكم   ر  ر   أمورهم ومصلح الناس مدبر أن على و 

 أمورهم ومصلح الناس مدبر إن: جمينالمن قول خالف على ،تعالى هللا هو

 .الكواكب هي والشقاوة السعادة في

 إِن  : قال فلما سبحانه، له علم اسم هللا لفظ ألن واحد اإلله أن على أيضا ودل  

 َ  على ذلك دل   تعالى، هللا سوى للمخلوقات رب ال أي َوَرب ُكمْ  َربِّي هللا 

 .التوحيد

 عليه هللاُ  صل ى الن بي   َسِمعَ   سلميوفي الصحيح عن بريده بن الحصيب األ

 إال   إلهَ  ال الذي هللاُ  أنتَ  أن ك أشهَدُ  بأنِّي أسأَلُك إنِّي الل هُم  : يقولُ  َرُجاًل  وسل مَ 

َمُد، األَحدُ  أنَت،  قد: فقال أَحد ، ُكفًُوا له يُكنْ  ولم يُولَْد، ولم يَلِْد، لم الذي الص 

 .أجابَ  به ُدِعيَ  وإذا أْعطى، به ُسئِلَ  إذا الذي ألعظَمِ ا هللاِ  باسمِ  هللاَ  َسأَلَ 

|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

 حكم خالصة|  00871: الرقم أو المسند الصفحة تخريج:  المصدر

 صحيح إسناده:  المحدث

 في والنسائي ،(0551) والترمذي ،(5580) داود أبو أخرجه:  التخريج

( 00871) وأحمد ،(0915) ماجه وابن ،(5777(( )الكبرى السنن))

 له واللفظ

 والت وس لِ  الد عاءِ  فَضلِ  وبيانُ  أْعظَم، اسًما تعالى للِ  أن   بَيانُ  :الحديثِ  وفي

 .أجابَ  به ُدعي إذا وأن ه األعظِم، باسِمه وجل   عز   هللاِ  إلى

 فاليهود السالم، عليه يسىع أمر في الكتاب أهل من الفرق اختلفت --4

  ،ثالث فرق والنصارى نسبه، في وقدحوا بالسحر اتهموه

  هللا، ابن هو: منهم النسطورية قالت --8

  ثالثة، ثالث: والملكانية --8

  وغلت، النصارى فأفرطت هللا، هو: اليعقوبية وقالت --2

رت اليهود وفرطت --4  .وقص 



74 
 

 عليه عيسى شأن في المختلفين ارالكف ألولئك والهالك الشديد العذاب -7

 .القيامة يوم( حضور أي) شهود عند السالم

 ابنُ  فِيُكمُ  يَْنِزلَ  أَنْ  لَيُوِشَكن   بيَِدِه، نَْفِسي َوال ِذي وفي الصحيح عن أبي هريرة

لِيَب، فَيَْكِسرَ  َعْداًل، َحَكًما َمْريَمَ   يَفِيضَ وَ  الِجْزيَةَ، َويََضعَ  الِخْنِزيَر، َويَْقتُلَ  الص 

، يَْقبَلَهُ  ال حت ى الَمالُ  ْجَدةُ  تَُكونَ  حت ى أََحد  ْنيَا ِمنَ  َخْيًرا الَواِحَدةُ  الس   فِيهَا، َوما الد 

 به لَيُْؤِمنَن   إاِل   الِكتَابِ  أَْهلِ  ِمن َوإنْ : }ِشْئتُمْ  إنْ  َواْقَرُؤوا: هَُرْيَرةَ  أَبُو يقولُ  ثُم  

 [.877: النساء{ ]َشِهيًدا عليهم يَكونُ  يَاَمةِ القِ  َويَومَ  َمْوتِِه، قَْبلَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [ | صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0559: الرقم أو الصفحة

 (511) ومسلم ،(0559) البخاري أخرجه:  التخريج 

ف -7  أسمعهم فما روا،وينزج ليعتبروا يأتونه الذين القوم حال هللا عر 

 مبين ضالل في فهم الدنيا، في وأعماهم أصمهم وما القيامة، يوم وأبصرهم

 أصم الكافر يكون الدنيا ففي الحق، يعرفون اآلخرة وفي الدنيا، عالم في

 ينفعه ال ولكنه العذاب، رأى إذا اآلخرة في ويسمع سيبصر ولكنه وأعمى،

     .ذلك

 القيامةِ  يومَ  بالعبدِ  يؤتى   يد الخدريوفي الصحيح عن أبي هريرة وأبي سع

ُ  فيقولُ  رتُ  وولًدا ومااًل  وبصًرا سمًعا لَكَ  أجعل ألَم لَهُ  هللا   األنعامَ  لَكَ  وسخ 

 ال فيقولُ  هذا يوَمكَ  مالقي أن كَ  تظن   فَكنتَ  وتربعُ  ترأسُ  وتَركتُكَ  والحرثَ 

 نسيتَني كما أنساكَ  اليومَ  لَهُ  فيقولُ 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة وأبو الخدري دسعي أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0509: الرقم أو الترمذي الصفحة صحيح

 صحيح

 قومه وسل م وآله عليه هللا صل ى النبي أنذر وقد أنذر، من أعذر لقد -5

 الفصل ويوم القيامة، يوم والندامة الحسرة من سيلقونه ما جميعا والمشركين

 النار وأهل الجنة، الجنة أهل فيدخل النار، وأهل الجنة أهل بين اءالقض في

    .النار



75 
 

 أْملََح، َكْبش   َكهَْيئَةِ  بالَمْوتِ  يُْؤتَى   وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِب ونَ  الَجن ِة، أْهلَ  يا: ُمناد   فيُناِدي

 فَيَْشَرئِب ونَ  الن اِر، أْهلَ  يا: يُناِدي ثُم   َرآهُ، قدْ  وُكل هُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ 

 قدْ  وُكل هُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  وهلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن،

 فال ُخلُود   الن ارِ  أْهلَ  ويا َت،َموْ  فال ُخلُود   الَجن ةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُم   فيُْذبَحُ  َرآهُ،

 ،{َغْفلَة   في وهُمْ  األْمرُ  قُِضيَ  إذْ  الَحْسَرةِ  يَومَ  َوأَْنِذْرهُمْ : }قََرأَ  ثُم   َمْوَت،

ْنيا أْهلُ  َغْفلَة   في وهَُؤالءِ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الد 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو ري الصفحةالبخا

 بال غاية ، وال أَمد   إلى ال فيها الكافِِرينَ  ِمن الن ارِ  أهلِ  خلودُ : الحديثِ  وفي

 تَْفنَى ال النارَ  وأن   ِمنها، يَخُرجون ال وأن هم راحة ، وال نافعة   حياة   وال موت  

 . الت وحيدِ  أهلِ  ُعصاةِ  ِمن فقط تُخلَى إن ما وأن ها خاليةً، تَبقَى وال تزولُ  وال

ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  َذَكرَ          روي مسلم عن النواس بن سمعان  عليه هللا 

الَ  َوَسل مَ  ا الن ْخِل، طَائِفَةِ  في ظَنَن اهُ  حت ى َوَرف َع، فيه فََخف ضَ  َغَداة ، َذاتَ  الد ج   فَلَم 

الَ  َذَكْرتَ  هللاِ، َرُسولَ  يا: قُْلنَا َشأْنُُكْم؟ ما: فَقالَ  فِينَا، ذلكَ  فَ َعرَ  إِلَْيهِ  ُرْحنَا  الد ج 

الِ  َغْيرُ : فَقالَ  الن ْخِل، طَائِفَةِ  في ظَنَن اهُ  حت ى َوَرف ْعَت، فيه فََخف ْضتَ  َغَداةً،  الد ج 

 َولَْستُ  يَْخُرجْ  وإنْ  ُدونَُكْم، يُجهُ َحجِ  فأنَا فِيُكْم، َوأَنَا يَْخُرجْ  إنْ  علَْيُكم، أَْخَوفُنِي

ُ  نَْفِسِه، َحِجيجُ  فَاْمُرؤ   فِيُكْم، ، ُكلِّ  علَى َخلِيفَتي َوهللا   َعْينُهُ  قَطَط ، َشاب   إن ه ُمْسلِم 

ى بَعْبدِ  أَُشبِّهُهُ  َكأَنِّي طَافِئَة ، ، بنِ  الُعز   عليه فَْليَْقَرأْ  ِمنُكْم، أَْدَرَكهُ  فَمن قَطَن 

أْمِ  بْينَ  َخل ةً  َخاِرج   إن ه الَكْهِف، ُسوَرةِ  اتِحَ فَوَ   َوَعاثَ  يَِمينًا فََعاثَ  َواْلِعَراِق، الش 

: قالَ  األْرِض؟ في لَْبثُهُ  َوما هللاِ، َرُسولَ  يا: قُْلنَا فَاْثبُتُوا، هللاِ  ِعبَادَ  يا ِشَمااًل،

 َكأَي اِمُكمْ  أَي اِمهِ  َوَسائِرُ  َكُجُمَعة ، َويَْوم   َكَشْهر ، َويَْوم   َكَسنَة ، يَْوم   يَْوًما، أَْربَُعونَ 

؟ َصاَلةُ  فيه أَتَْكفِينَا َكَسنَة ، الذي اليَْومُ  فَذلكَ  هللاِ، َرُسولَ  يا: قُْلنَا  اَل،: قالَ  يَوم 

 َكاْلَغْيثِ : قالَ  األْرِض؟ في إِْسَراُعهُ  َوما هللاِ، َرُسولَ  يا: قُْلنَا قَْدَرهُ، له اْقُدُروا

يُح، اْستَْدبََرْتهُ   له، َويَْستَِجيبُونَ  به فيُْؤِمنُونَ  فَيَْدُعوهُْم، القَْومِ  علَى فَيَأْتي الرِّ

َماءَ  فَيَأُْمرُ   ما أَْطَولَ  َساِرَحتُهُْم، عليهم فَتَُروحُ  فَتُْنبُِت، َواألْرضَ  فَتُْمِطُر، الس 

هُ  ُضُروًعا، َوأَْسبََغهُ  ُذًرا، َكانَتْ   فَيَْدُعوهُمْ  القَْوَم، يَأْتي ثُم   َر،َخَواصِ  َوأََمد 

ونَ   شيء   بأَْيِديِهمْ  ليسَ  ُمْمِحلِينَ  فيُْصبُِحونَ  عْنهْم، فَيَْنَصِرفُ  قَْولَهُ، عليه فَيَُرد 
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 ُكنُوُزهَا فَتَْتبَُعهُ  ُكنُوَزِك، أَْخِرِجي: لَهَا فيَقولُ  بالَخِربَِة، َويَُمر   أَْمَوالِِهْم، ِمن

 فَيَْقطَُعهُ  بالس ْيفِ  فَيَْضِربُهُ  َشبَابًا، ُمْمتَلِئًا َرُجاًل  يَْدُعو ثُم   ن ْحِل،ال َكيََعاِسيبِ 

 هو فَبْينَما يَْضَحُك، َوْجهُهُ، َويَتَهَل لُ  فيُْقبِلُ  يَْدُعوهُ  ثُم   الَغَرِض، َرْميَةَ  َجْزلَتَْينِ 

ُ  بََعثَ  إِذْ  َكذلكَ   َشْرقِي   البَْيَضاءِ  الَمنَاَرةِ  ِعْندَ  لُ فَيَْنزِ  َمْريََم، اْبنَ  الَمِسيحَ  هللا 

 َرْأَسهُ  طَأْطَأَ  إَِذا َملََكْيِن، أَْجنَِحةِ  علَى َكف ْيهِ  َواِضًعا َمْهُروَدتَْيِن، بْينَ  ِدَمْشَق،

 إاِل   نَفَِسهِ  ِريحَ  يَِجدُ  لَِكافِر   يَِحل   فال َكالل ْؤلُِؤ، ُجَمان   منه تََحد رَ  َرفََعهُ  وإَذا قَطََر،

، ببَابِ  يُْدِرَكهُ  حت ى فَيَْطلُبُهُ  طَْرفُهُ، يَْنتَِهي َحْيثُ  يَْنتَِهي َونَفَُسهُ  َماَت،  فَيَْقتُلُهُ، لُد 

ُ  َعَصَمهُمُ  قدْ  قَْوم   َمْريَمَ  اْبنَ  ِعيَسى يَأْتي ثُم    ُوُجوِهِهمْ  عن فَيَْمَسحُ  منه، هللا 

ثُهُمْ  ُ  أَْوَحى إِذْ  َكذلكَ  هو فَبْينَما الَجن ِة، في بَدَرَجاتِِهمْ  َويَُحدِّ  إنِّي: ِعيَسى إلى هللا 

زْ  بقِتَالِِهْم، ألََحد   يََدانِ  ال لِي، ِعبَاًدا أَْخَرْجتُ  قدْ   َويَْبَعثُ  الط ورِ  إلى ِعبَاِدي فََحرِّ

 ُ  بَُحْيَرةِ  علَى أََوائِلُهُمْ  فَيَُمر   يَْنِسلُوَن، َحَدب   ُكلِّ  ِمن َوهُمْ  َوَمأُْجوَج، يَأُْجوجَ  هللا 

ةً  بهِذه كانَ  لقَدْ : فيَقولونَ  آِخُرهُمْ  َويَُمر   فِيهَا، ما فَيَْشَربُونَ  طَبَِري ةَ  ، َمر   َماء 

 ِمن َخْيًرا ألََحِدِهمْ  الث ْورِ  َرْأسُ  يَكونَ  حت ى َوأَْصَحابُهُ، ِعيَسى هللاِ  نَبِي   َويُْحَصرُ 

ُ  فيُْرِسلُ  َوأَْصَحابُهُ، ِعيَسى هللاِ  نَبِي   يَْرَغبُ فَ  اليَوَم، ألََحِدُكمُ  ِدينَار   ِمئَةِ   عليهمُ  هللا 

 هللاِ  نَبِي   يَْهبِطُ  ثُم   َواِحَدة ، نَْفس   َكَمْوتِ  فَْرَسى فيُْصبُِحونَ  ِرقَابِِهْم، في الن َغفَ 

 َمَلَهُ  إاِل   ِشْبر   َمْوِضعَ  األْرضِ  في يَِجُدونَ  فال األْرِض، إلى َوأَْصَحابُهُ  ِعيَسى

ُ  فيُْرِسلُ  هللاِ، إلى َوأَْصَحابُهُ  ِعيَسى هللاِ  نَبِي   فَيَْرَغبُ  َونَْتنُهُْم، َزهَُمهُمْ   طَْيًرا هللا 

ُ، َشاءَ  َحْيثُ  فَتَْطَرُحهُمْ  فَتَْحِملُهُمْ  البُْختِ  َكأَْعنَاقِ  ُ  يُْرِسلُ  ثُم   هللا   يَُكن   ال َمطًَرا هللا 

لَفَِة، يَْتُرَكهَا حت ى األْرضَ  فَيَْغِسلُ  بَر ،وَ  َواَل  َمَدر   بَْيتُ  منه  يُقَالُ  ثُم   َكالز 

انَِة، ِمنَ  الِعَصابَةُ  تَأُْكلُ  فَيَوَمئذ   بََرَكتَِك، َوُردِّي ثََمَرتَِك، أَْنبِتي: لَِلَْرضِ  م   الر 

ْسِل، في َويُبَاَركُ  بقِْحفِهَا، َويَْستَِظل ونَ   الفِئَامَ  لَتَْكفِي اإلبِلِ  ِمنَ  اللِّْقَحةَ  أن   حت ى الرِّ

 لَتَْكفِي الَغنَمِ  ِمنَ  َواللِّْقَحةَ  الن اسِ  ِمنَ  القَبِيلَةَ  لَتَْكفِي البَقَرِ  ِمنَ  َواللِّْقَحةَ  الن اِس، ِمنَ 

ُ  بََعثَ  إِذْ  َكذلكَ  هُمْ  فَبْينَما الن اِس، ِمنَ  الفَِخذَ   تَْحتَ  فَتَأُْخُذهُمْ  طَيِّبَةً، ِريًحا هللا 

، َوُكلِّ  ُمْؤِمن   ُكلِّ  ُروحَ  فَتَْقبِضُ  آبَاِطِهْم،  يَتَهَاَرُجونَ  الن اِس، ِشَرارُ  َويَْبقَى ُمْسلِم 

اَعةُ  تَقُومُ  فَعليهم الُحُمِر، تَهَاُرجَ  فِيهَا ثَنَا...[ -888] -5474. الس   بنُ  َعلِي   َحد 

، ُحْجر   ْعِدي  ثَنَا الس   بنُ  َواْلَولِيدُ  َجابِر ، بنِ  يَِزيدَ  بنِ  ْحَمنِ الر   عبدِ  بنُ  هللاِ  عبدُ  َحد 

،  عبدِ  عن اآلَخِر، َحديثِ  في أََحِدِهما َحديثُ  َدَخلَ : ُحْجر   ابنُ  قالَ  ُمْسلِم 

ْحَمنِ   لقَدْ : قَْولِهِ  بَْعدَ  َوَزادَ . َذَكْرنَا ما نَْحوَ  اإلْسنَاِد، بهذا َجابِر ، بنِ  يَِزيدَ  بنِ  الر 

ةً  بهِذه كانَ  ،مَ  َمر   بَْيتِ  َجبَلُ  َوهو الَخَمِر، َجبَلِ  إلى يَْنتَهُوا حت ى يَِسيُرونَ  ثُم   اء 
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َماِء، في َمن فَْلنَْقتُلْ  هَلُم   األْرِض، في َمن قَتَْلنَا لقَدْ : فيَقولونَ  الَمْقِدِس،  الس 

ابِِهمْ  فَيَْرُمونَ  َماِء، إلى بنُش  ُ  فَيَُرد   الس  ابَهُمْ  عليهم هللا   وفي َدًما ُضوبَةً َمخْ  نُش 

 .بقِتَالِِهمْ  ألََحد   يََديْ  ال لِي، ِعبَاًدا أَْنَزْلتُ  قدْ  فإنِّي: ُحْجر   اْبنِ  ِرَوايَةِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  سمعان بن النواس:  الراوي

      [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0805: الرقم أو الصفحة

الِ  ةِ فِتن بيانُ  :الحديثِ  في --5  .الد ج 

 عالماتِ  ِمن وبعض   الَغْيبِي اِت، عن وسل م عليه هللا صل ى إخباُره: وفيه --8

 .الس اعةِ 

تِه عالماتِ  ِمن عالمة  : وفيه --2  .وسل م عليه هللا صل ى نُبُو 

 .وَمأُْجوجَ  يَأُْجوجَ  ِذكرُ : وفيه --4

الِ  وقَْتلُه السالمُ  عليه َمْريَمَ  بنِ  ِعيَسى نُزولُ : وفيه --7  . للد ج 

 هو ويبقى يهلكون، كلهم الخلق وإن المتصرف، المالك الخالق تعالى إنه -7

 الباقي خلقه، لجميع الوارث هو بل تصرفا، وال ملكا يدعي أحد وال تعالى،

 ربهم، إلى كلهم الخالئق ويرجع ذرة، مثقال وال شيئا نفس تظلم فال بعدهم،

  .بعمله كال   فيجازي

ُ  يَْقبِضُ  حيح عن أبي هريرةوفي الص  بيَِمينِِه، الس َمواتِ  ويَْطِوي األْرَض، هللا 

 .األْرضِ  ُملُوكُ  أْينَ  الَملُِك، أنا: يقولُ  ثُم  

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5950: الرقم أو الصفحة

 (0595) ومسلم ،(5950) لبخاريا أخرجه:  التخريج

وءُ  ظهرَ  إذا وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  هللاُ  أنزلَ  األرض في الس 

 أصابَ  ما يُصيبُهم ، صالحونَ  فيهم كانَ  وإن ، األرضِ  بأهلِ  بأسهُ  وجل عز

 هللا رحمةِ  إلى يَرجعونَ  ثم ، الناسُ 
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 السلسلة:  مصدرال|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5050: الرقم أو الصحيحة الصفحة

 صحيح

 (05558) أحمد أخرجه:  التخريج

  األصنام عبادة في ألبيه مناقشته أو السالم عليه إبراهيم قصة -5

          [10 الى 55 اآليات( : 58) مريم سورة]

ُكر   اذ  يقا   كان   إِنَّهُ  إِب راِهيم   ال ِكتابِ  فِي و   لِم   أ ب تِ  يا أِل بِيهِ  قال   إِذ  ( 55) ن بِي  ا ِصدِّ

بُدُ  عُ  ال ما ت ع  م  ال ي س  ال يُب ِصرُ  و  نِي و  ن ك   يُغ  ي ئا   ع  نِي ق د   إِنِّي أ ب تِ  يا( 50) ش   جاء 

نِي ي أ تِك   ل م   ما ال ِعل مِ  ِمن   ِدك   ف اتَّبِع  ِوي  ا ِصراطا   أ ه  بُدِ  ال أ ب تِ  يا( 50) س   ت ع 

ي طان   ي طان   إِنَّ  الشَّ منِ  كان   الشَّ ح  ِصي  ا لِلرَّ  أ ن   أ خافُ  إِنِّي أ ب تِ  يا( 55) ع 

سَّك   ذاب   ي م  منِ  ِمن   ع  ح  ي طانِ  ف ت ُكون   الرَّ لِي  ا لِلشَّ ن   أ ن ت   أ راِغب   قال   (51) و   ع 

نَّك   ت ن ت هِ  ل م   ل ئِن   إِب راِهيمُ  يا آلِه تِي ُجم  نِي أل  ر  ُجر  اه  لِي  ا و  ل ي ك   س الم   قال  ( 57) م   ع 

فِرُ  ت غ  أ س  بِّي ل ك   س  فِي  ا بِي كان   إِنَّهُ  ر  ت ِزلُُكم  ( 55) ح  أ ع  ما و  ُعون   و   ُدونِ  ِمن   ت د 

 ِ ُعوا هللاَّ أ د  بِّي و  بِّي بُِدعاءِ  أ ُكون   أ الَّ  ع سى ر  قِي  ا ر  ا( 59) ش  ل ُهم   ف ل مَّ ت ز  ما اع   و 

بُُدون  ي   ِ  ُدونِ  ِمن   ع  ه ب نا هللاَّ حاق   ل هُ  و  قُوب   إِس  ي ع  ُكال    و  ع ل نا و  ( 58) ن بِي  ا ج 

ه ب نا و  تِنا ِمن   ل ُهم   و  م  ح  ع ل نا ر  ج  ق   لِسان   ل ُهم   و  لِي  ا ِصد   (10) ع 

 التفسير

ل القرآن في -الرسول أيها- واذكر - 48  عليه إبراهيم خبر عليك المنز 

 .هللا عند من ونبي ًا هللا، بآيات والتصديق الصدق كثير كان إنه السالم،

 دعاءك يسمع ال صنًما هللا دون من تعبد لِمَ  أبت؛ يا: آزر ألبيه قال إذ - 48

ا عنك يكشف وال عبدته، إن عبادتك يبصر وال دعْوتَه، إنْ   يجلب وال، ضر ً

 !نفًعا؟ لك

 فات بعني يأتك، لم ما الوحي طريق عن العلم من جاءني قد إني أبت، يا - 42

 .مستقيم طريق إلى أرشدك

 للرحمن كان الشيطان إن له، بطاعتك الشيطان تعبد ال أبت، يا - 44

 .يسجد فلم آلدم بالسجود أمره حيث عاصيًا،
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 كفرك، على مت   إن الرحمن من عذاب يصيبك أن أخاف إني أبت، يا - 47

 .له لمواالتك العذاب في له قرينًا فتكون

 التي أصنامي عن أنت أمعرض  : السالم عليه إبراهيم البنه آزر قال - 47

 بالحجارة، ألرمين ك أصنامي سب   عن تكف   لم لئن! إبراهيم؟ يا أعبدها

 .معي تجتمع وال تكل مني، فال طوياًل  زمانًا وفارقني

 تكره ما ينالك ال مني، عليك سالم: ألبيه السالم عليه إبراهيم قال - 45

 اللطف كثير كان سبحانه إنه والهداية، ربي من المغفرة لك لبسأط مني،

 .بي

 ربي وأدعو هللا، دون من تعبدونها التي معبوداتكم وأفارق وأفارقكم - 47

 .َشقي ًا بدعائه فأكون دعوته، إذا يمنعني أال عسى شيئًا، به أشرك ال وحده

ضناهع هللا، دون من يعبدونها التي آلهتهم وترك تركهم فلما - 47  فقد عن و 

 منهما واحد وكل يعقوب، حفيده له ووهبنا إسحاق، ابنه له فوهبنا أهله

 .نبي ًا جعلناه

 حسنًا ثناءً  لهم وجعلنا كثيًرا، خيًرا النبوة مع رحمتنا من وأعطيناهم - 78

 .العباد ألسنة على مستمرا

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :تييأ ما على باآليات يستدل

 :ثالثة السالم عليه إبراهيم قصة إيراد أسباب إن -8

 شأنه بعلو مقرين وكانوا العرب، أب السالم عليه إبراهيم كان -األول

 من فهم إبراهيم، أمر القرآن في عليهم اقرأ: لنبيه هللا فقال دينه، وطهارة

 فقلدوا ،آلبائكم مقلدين كنتم فإن األنداد، يتخذ لم مسلما، حنيفا كان وإنه ولده،

 الدالئل هذه في فانظروا مستدلين كنتم وإن األوثان، عبادة ترك في إبراهيم

 :وبالجملة األوثان، عبادة فساد لتعرفوا السالم عليه إبراهيم ذكرها التي

 :يقول وهللا! األنداد؟ تتخذون ولم استدالال، وإما تقليدا إما إبراهيم فاتبعوا
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 [ .828/ 8 البقرة] نَْفَسهُ  َسفِهَ  َمنْ  إاِل   راِهيمَ إِبْ  ِمل ةِ  َعنْ  يَْرَغبُ  َوَمنْ 

ِ  َرسولَ  أن   روي البخاري عن عائشة أم المؤمنين  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ا قَْوَمكِ  أن   تََريْ  أَلَمْ : لَهَا قالَ   إْبَراِهيَم؟، قََواِعدِ  عن اْقتََصُروا الَكْعبَةَ  بَنَْوا لَم 

ِ، َرسولَ  يا: فَقُلتُ  هَا أاََل  هللا   قَْوِمكِ  ِحْدثَانُ  لَْواَل : قالَ  إْبَراِهيَم؟ قََواِعدِ  علَى تَُرد 

ِ  عبدُ  فَقالَ  لَفََعْلتُ  بالُكْفرِ  ُ  َرِضيَ  هللا  ُ  َرِضيَ  َعائَِشةُ  َكانَتْ  لَئِنْ : عْنه هللا   َعْنهَا هللا 

ِ  َرسولِ  ِمن هذا َسِمَعتْ  ِ  َرسولَ  أَُرى ما وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا   هللاُ  َصل ى هللا 

ْكنَْينِ  اْستاَِلمَ  تََركَ  وسل مَ  عليه مْ  لَمْ  البَْيتَ  أن   إال   الِحْجَر، يَلِيَانِ  الل َذْينِ  الر   يُتَم 

 .إْبَراِهيمَ  قََواِعدِ  علَى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5190: الرقم وأ البخاري الصفحة

رَرين أيَسرِ  ارتِكابِ  على َدليل   :الحديثِ  في --5  ألن   ألَكبِرِهما؛ َدفًعا الض 

 .دينِِهم َعن وُرجوِعهم المسلِمينَ  ِمن طائفة   افتِتانِ  من أيَسرُ  البَيتِ  قُصورَ 

 بأن الفَرائِضِ  َغيرِ  ِمن ينِ الدِّ  في إلَيه تُساسُ  بما تُساسُ  الن فوسَ  أن  : وفيه --8

 .ِمنها يُنِكرون ما الن اسِ  عن ويُرفَع يُْتَركَ 

 وسل م وآله عليه هللا صل ى الرسول زمن في الكفار من كثير كان -الثاني

 السالم، عليه إبراهيم قصة هللا فذكر ،وأجدادنا آبائنا دين نترك كيف :يقول

 .مثله فكونوا يل،بالدل قوله وأبطل أبيه دين ترك أنه وبي ن

 إلى َخَرجَ  نُفَْيل   بنِ  َعْمِرو بنَ  َزْيدَ  أن    وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

أْمِ  يِن، َعنِ  يَْسأَلُ  الش  : فَقالَ  ِدينِِهْم، عن فََسأَلَهُ  اليَهُودِ  ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  ويَْتبَُعهُ، الدِّ

 تَأُْخذَ  حت ى ِدينِنَا علَى تَُكونُ  ال: فَقالَ  ي،فأْخبِْرنِ  ِدينَُكْم، أِدينَ  أنْ  لََعلِّي إنِّي

ِ، َغَضبِ  ِمن بنَِصيبِكَ  ِ، َغَضبِ  ِمن إال   أفِر   ما َزْيد   قالَ  هللا   ِمن أْحِملُ  واَل  هللا 

ِ  َغَضبِ   أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدل نِي فَهلْ  أْستَِطيُعهُ  وأن ى أبًَدا، شيئًا هللا 

 يَهُوِدي ًا، يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ِدينُ : قالَ  الَحنِيُف؟ وما: َزْيد   قالَ  َحنِيفًا، كونَ يَ  أنْ  إال  

َ، إال   يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِي ًا، واَل   فََذَكرَ  الن َصاَرى ِمنَ  َعالًِما فَلَقِيَ  َزْيد   فََخَرجَ  هللا 

ِ، لَْعنَةِ  ِمن بنَِصيبِكَ  ُخذَ تَأْ  حت ى ِدينِنَا علَى تَُكونَ  لَنْ : فَقالَ  ِمْثلَهُ،  أفِر   ما: قالَ  هللا 

ِ، لَْعنَةِ  ِمن إال   ِ، لَْعنَةِ  ِمن أْحِملُ  واَل  هللا   وأن ى أبًَدا، شيئًا َغَضبِهِ  ِمن واَل  هللا 
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 وما: قالَ  َحنِيفًا، يَكونَ  أنْ  إال   أْعلَُمهُ  ما: قالَ  غيِرِه، علَى تَُدل نِي فَهلْ  أْستَِطيعُ 

َ، إال   يَْعبُدُ  واَل  نَْصَرانِي ًا، واَل  يَهُوِدي ًا يَُكنْ  لَمْ  إْبَراِهيمَ  ِدينُ : قالَ  َحنِيُف؟ال ا هللا   فَلَم 

ا َخَرَج، الس اَلمُ  عليه إْبَراِهيمَ  في قَْولَهُمْ  َزْيد   َرأَى : فَقالَ  يََدْيهِ  َرفَعَ  بََرزَ  فَلَم 

 إْبَراِهيَم، ينِ دِ  علَى أنِّي أْشهَدُ  إنِّي الل هُم  

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة البخاري

 يُعلُِّمنا وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  كان وفي الصحيح عن أبي بن كعب

 نَبيِّنا وُسن ةِ  اإلخالِص، وَكلمةِ  ،اإلسالمِ  فِْطرةِ  على أصبَْحنا: أصبَْحنا إذا

د    منَ  كان وما ُمسلًِما، َحنيفًا إبراهيمَ  أَبينا وِمل ةِ  وسل َم، عليه هللاُ  صل ى محم 

 .ذلك مثلَ  أمَسْينا وإذا الُمشِركيَن،

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  كعب بن أبي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  05555: الرقم أو المسند الصفحة

( 05555(( )المسند زوائد)) في أحمد بن عبدهللا أخرجه:  التخريج

 (080(( )الدعاء)) في والطبراني له، واللفظ

 كما االستدالل، وينكرون بالتقليد يتمسكون الكفار من كثير كان -الثالث

[ 88/ 42 الزخرف] ة  أُم   َعلى آباَءنا َوَجْدنا إِن ا: قالُوا: عنهم تعالى هللا حكى

 عن تعالى هللا فحكى[ 72/ 88 األنبياء] عابِِدينَ  لَها آباَءنا َوَجْدنا: وقالُوا

 هذه فساد على تنبيها االستدالل، بطريق التمسك السالم عليه إبراهيم

 .الطريقة

 قَائًِما نُفَْيل   بنِ  َعْمِرو بنَ  َزْيدَ  َرأَْيتُ  عن أسماء بن أبي بكروفي الصحيح 

ِ  قَُرْيش ، معاِشرَ  يا: يقولُ  الَكْعبَةِ  إلى ظَْهَرهُ  نًِداُمسْ   ِدينِ  علَى ِمنُكم ما وهللا 

ُجلِ  يقولُ  الَمْوُؤوَدةَ، يُْحيِي وكانَ  غيِري، إْبَراِهيمَ   اْبنَتَهُ، يَْقتُلَ  أنْ  أَرادَ  إَذا لِلر 

 ِشْئتَ  إنْ : ألبِيهَا قالَ  تََرْعَرَعتْ  افَإِذَ  فَيَأُْخُذهَا َمئُونَتَهَا، أْكفِيَكهَا أنَا تَْقتُْلهَا، ال

 َمئُونَتَهَا َكفَْيتُكَ  ِشْئتَ  وإنْ  إلَْيَك، َدفَْعتُهَا

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  بكر أبي بنت أسماء:  الراوي

 [ |معلق: ] المحدث حكم خالصة|  0909: الرقم أو البخاري الصفحة
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 في مبالغا أي نبيا، صديقا كان نهبأ السالم عليه إبراهيم تعالى وصف -8

 حتى بالحق التصديق كثير أو الصدق، عادته يكون الذي وهو :صادقا كونه

                          .به مشهورا يصير

ْدقَ  إن         وفي الصحيح عن عبد هللا مسعود  ، إلى يَْهِدي الصِّ  وإن   البِرِّ

يقًا يَكونَ  حت ى لَيَْصُدقُ  ُجلَ الر   وإن   الَجن ِة، إلى يَْهِدي البِر    الَكِذبَ  وإن  . ِصدِّ

ُجلَ  وإن   الن اِر، إلى يَْهِدي الفُُجورَ  وإن   الفُُجوِر، إلى يَْهِدي  حت ى لَيَْكِذبُ  الر 

ِ  ِعْندَ  يُْكتَبَ  ابًا هللا   َكذ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7085: الرقم أو فحةالبخاري الص

 واللطف األدب غاية في أباه محاورته في السالم عليه إبراهيم كان -2

 استجابته من يئس ولما أبت، يا: وشفقة استعطافا قوله يكرر فكان والرفق،

 سأستغفر تحية، سالم ال وتوديع، متاركة سالم عليك، سالم: قال لدعوته،

 من عليه الخوف شديد له كله خطابه في وكان هدايتك، منه باطال ربي، لك

 .النار في والعذاب الكفر

 والشتم والسب والقطيعة التهديد على يعتمد مترفعا مستعليا آزر األب وكان

 .بالحجارة والرجم

 وعلَى القِياَمِة، يَومَ  آَزرَ  أباهُ  إْبراِهيمُ  يَْلقَى  روي البخاري عن أبي هريرة

: أبُوهُ  فيَقولُ  تَْعِصنِي، ال لكَ  أقُلْ  ألَمْ : إْبراِهيمُ  له فيَقولُ  وَغبََرة ، قَتََرة   آَزرَ  وْجهِ 

 يَومَ  تُْخِزيَنِي ال أنْ  وَعْدتَنِي إن كَ  َربِّ  يا: إْبراِهيمُ  فيَقولُ  أْعِصيَك، ال فاليومَ 

ُ  فيَقولُ  األْبَعِد؟ أبِي ِمن أْخَزى ِخْزي   فأي   يُْبَعثُوَن، ْمتُ  إنِّي: الَىتَع هللا   َحر 

 هو فإذا فَيَْنظُُر، ِرْجلَْيَك؟ تَْحتَ  ما إْبراِهيُم، يا: يُقالُ  ثُم   الكافِِريَن، علَى الَجن ةَ 

 .الن ارِ  في فيُْلقَى بقَوائِِمهِ  فيُْؤَخذُ  ُمْلتَِطخ ، بِذيخ  

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحة

 إبراهيمَ  لخليلِه تعالى هللاِ  إكرامُ : الحديثِ  وفي
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 :أوجه ثالثة من الوثن السالم عليه إبراهيم عاب -4

 .يسمع ال -أحدها

 .يبصر ال -الثاني

 فإنه لربي، إال ليست األلوهية بل: له قال كأنه شيئا، عنك يغني ال -الثالث

 طه] َوأَرى أَْسَمعُ  َمَعُكما إِن نِي: قال كما ويبصر، الداعي دعوة ويجيب يسمع

 [ 78/ 85 النمل] َدعاهُ  إِذا اْلُمْضطَر   يُِجيبُ  أَم نْ : الحوائج ويقضي[ 47/ 88

 شيئا أطاع ومن الكفر، من به يأمره فيما الشيطان طاعة اإلنسان ليحذر -7

 .أوامره لفمخا لربه عاص دائما والشيطان عبده، فقد معصية في

نوبِ  ومحق راتِ  إي اُكم وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  فإن هن   الذ 

جلِ  على يجتِمعنَ   صنيعُ  فحضرَ  فالة   بأرضِ  كانَ  كرجل   يُهلِكنَهُ  حت ى الر 

جلُ  فجعلَ  القومِ  جلُ  بالعودِ  يجيءُ  الر   ذلِكَ  من جمعوا حت ى بالعودِ  يجيءُ  والر 

جوا سواًدا  فيها ما فأنضجوا ًرانا وأج 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0795: الرقم أو الصفحة الجامع

حمنِ  ففََرس  :  ثالثة   الخيلُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود  ، للر 

ا ، لإلْنسانِ  وفَرس   ، للشيطانِ  وفَرس    في يُْرتَبَطُ  فال ذي ؛ رحمنِ ال فَرسُ  فأم 

ا ، ِميزانِه في وبْولُهُ  ورْوثُهُ  فَعلَفُهُ  ؛ هللاِ  سبيلِ   يُقاِمرُ  فال ذي الشيطانِ  فَرسُ  وأم 

ا ، علْيهِ  يُراِهنُ  أوْ   بْطنَها يَلتِمسُ  اإلنسانُ  يْرتَبِطُها فالفََرسُ  اإلنسانِ  فَرسُ  وأم 

 الفْقرِ  من ِسْتر   فِهيَ  ؛

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحة الجامع

 ،( 0505( )90/ 5(( )الكبير المعجم)) في الطبراني أخرجه:  التخريج

 ( 58555(( )الكبرى السنن)) في والبيهقي
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: أْهلَهُ  يَأْتي ِحينَ  يقولُ  أَحَدهُمْ  أن   لو أَما وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

ِ، باْسمِ  ْيطانَ  َجنِّْبنِي الل هُم   هللا  ْيطانَ  وَجنِّبِ  الش  رَ  ثُم   َرَزْقتَنا، ما الش   في بْينَهُما قُدِّ

هُ  لَمْ  ولَد ، قُِضيَ  أوْ  ذلَك،  .أبًَدا شيطان   يَُضر 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1571: الرقم أو البخاري الصفحة

، للبُكاءِ  ُمعاُذ، يا تبكِ  ال وفي الصحيح عن معاذ بن جبل  ِمنَ  البُكاءُ  أوان 

 . الش يطانِ 

 المسند الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  جبل بن معاذ:  الراوي

 يحصح:  المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو الصفحة

 ، يلونَهم ال ذينَ  ثم   ، بأصحابي أوصيُكم  وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب

جلُ  يحلِفَ  حت ى الكذبُ  يفشو ثم   يلونَهم ال ذينَ  ثم    ويشهدَ  يُستَحلَفُ  وال الر 

 علَيُكم الش يطانُ  ثالثَهما كانَ  إال   بامرأة   رجل   يخلَون   ال أال يُستَشهَدُ  وال الش اهدُ 

 َمن أبعدُ  االثنَينِ  منَ  َوهوَ  الواحدِ  معَ  الش يطانَ  فإن   والفُرقةَ  وإي اكم عةِ بالجما

تهُ  َمن.  الجماعةَ  فْليلَزمُ  الجن ةِ  بَحبوحةَ  أرادَ   فذلِكم َسيِّئتُهُ  وساءْتهُ  حسنتُهُ  سر 

 المؤمنُ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0571: الرقم أو الترمذي الصفحة

 لقَدْ : يقولُ  َسلََمةَ، أبَا َسِمْعتُ  وفي الصحيح عن أبي قتادة الحارث بن ربعي

ْؤيَا أَرى ُكْنتُ   أَلََرى ُكْنتُ  وأَنَا: يقولُ  قَتَاَدةَ، أبَا َسِمْعتُ  حت ى فَتُْمِرُضنِي، الر 

ْؤيَا ْؤيَا: يقولُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى نبي  ال َسِمْعتُ  حت ى تُْمِرُضنِي، الر   الر 

ِ، ِمنَ  الَحَسنَةُ  ، َمن إال   به يَُحدِّثْ  فال يُِحب   ما أَحُدُكمْ  َرأَى فَإَِذا هللا   وإَذا يُِحب 

ذْ  يَْكَرهُ  ما َرأَى ِ  فَْليَتََعو  هَا، ِمن بالل  ْيطَاِن، َشرِّ  وِمنْ  َشرِّ  واَل  ثاََلثًا، وْليَْتفِلْ  الش 

هُ  لَنْ  فإن هَا أَحًدا، بهَا يَُحدِّثْ   .تَُضر 

:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  ربعي بن الحارث قتادة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5055: الرقم أو البخاري الصفحة صحيح

 [صحيح]
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 (0075) ومسلم ،(5055) البخاري أخرجه:  التخريج

ُ  َصل ى النبيِّ  إلى أَْعَرابِي   َجاءَ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا  عليه هللا 

 فَتََدْحَرجَ  ُضِربَ  َرْأِسي َكأن   الَمنَامِ  في َرأَْيتُ  هللاِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  َوَسل مَ 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فَقالَ  أَثَِرِه، علَى فَاْشتََدْدتُ   ال: لَِلَْعَرابِيِّ  َوَسل مَ  عليه هللا 

ْيطَانِ  بتَلَع بِ  اسَ الن   تَُحدِّثِ  ُ  َصل ى النبي   َسِمْعتُ : َوقالَ  َمنَاِمكَ  في بكَ  الش   هللا 

ثَن   ال: فَقالَ  يَْخطُبُ  بَْعُد، َوَسل مَ  عليه بِ  أََحُدُكمْ  يَُحدِّ ْيطَانِ  بتَلَع   .َمنَاِمهِ  في به الش 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0079: الرقم أو الصفحة

تِكَ : قال الشيطانَ  إن وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري ، يا وعزِّ  ال ربِّ

ب   قال أَْجساِدهم، في أَْرواُحهم دامتْ  ما ِعباَدكَ  أُغوي أَبَرحُ  تي: الر   وعز 

 ".استَْغفَروني ما لهم أَغفِرُ  أَزالُ  ال وَجاللي،

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  55005: الرقم أو المسند الصفحة تخريج

 [طرقه بمجموع]

 ،(5088) يعلى وأبو له، واللفظ( 55005) أحمد أخرجه:  التخريج

 (9599(( )األوسط المعجم)) في والطبراني

، دابة   فعثرت وسلم عليه هللا صلى النبيِّ  رديفَ  كنتُ  وفي الصحيح عن رجل

 تعاظمَ  ذلك قلتَ  إذا فإنك الشيطاُن؛ تَِعسَ  تقل ال: فقال، الشيطانُ  تَِعسَ : فقلتُ 

 ذلك قلتَ  إذا فإنك هللاِ؛ بسمِ : قل ولكن بقوتي،: ويقولُ  ، البيتِ  مثلَ  يكونَ  حتى

 .الذبابِ  مثلَ  يكونَ  حتى تصاغرَ  ،

 داود أبي صحيح:  المصدر|  لبانياأل:  المحدث|  رجل:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5890: الرقم أو الصفحة

ديثِ  وفي --5  .األمورِ  ُكلِّ  في به واالستعانةِ  تعالى هللا ِذكرِ  على الحث  : الح 
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ر   الن فعَ  أن  : وفيه --8  أنْ  َمن أضعفُ  الشيطانَ  وأن   ُسبحانَه، هللاِ  بيدِ  والض 

حمنِ  ألولياءِ  الشيطانِ  َكيدَ  وأن   أحًدا يَُضر    .َضعيف   الر 

 .األلفاظِ  ألَحسنِ  والتوجيهُ  األْلِسنة على الُمشتِهَرةِ  لَللفاظِ  االنتباهُ : وفيه --2

 ، ونبتاُعها األوساقَ  نبيعُ  بالمدينةِ  كن ا وفي الصحيح عن قيس بن أبي غرزة

ينا ، الس ماسرةَ  أنفَسنا نُسمِّي وكن ا  صل ى هللاِ  رسولُ  إلينا فخرج ن اَس،ال ويُسمِّ

انا ، يوم   ذاتَ  وسل م عليه هللاُ  ْينا ال ذي من خير   هو باسم   فسم   ، أنفَسنا سم 

انا ارِ  معشرَ  يا:  فقال ، الن اسَ  وسم   والكِذبُ  الحلِفُ  بيَعكم يشهَدُ  إن ه الت ج 

دقةِ  فُشوبوه  بالص 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  غرزة أبي بن قيس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0908: الرقم أو الصفحة النسائي

 والنسائي ،(5009) والترمذي ،(0007) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (57505) وأحمد ،(0551) ماجه وابن له، واللفظ( 0900)

 أخاف إني: فقال وعاقبته، الكفر من آزر أباه السالم عليه إبراهيم حذر -7

 .النار في قرينا للشيطان فتكون العذاب، فيمس ك الكفر، على تموت أن

 وَعْدتَنِي إن كَ  َربِّ  يا: فيَقولُ  أباهُ، إْبراِهيمُ  يَْلقَى وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  فيَقولُ  يُْبَعثُوَن، يَومَ  تُْخِزيَنِي ال أنْ  ْمتُ  إنِّي: هللا   .الكافِِرينَ  علَى الَجن ةَ  َحر 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  لراويا

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5578: الرقم أو الصفحة

 وْجهِ  وعلَى القِياَمِة، يَومَ  آَزرَ  أباهُ  إْبراِهيمُ  يَْلقَى وفي الصحيح عن أبي هريرة

: أبُوهُ  فيَقولُ  تَْعِصنِي، ال لكَ  لْ أقُ  ألَمْ : إْبراِهيمُ  له فيَقولُ  وَغبََرة ، قَتََرة   آَزرَ 

 يَومَ  تُْخِزيَنِي ال أنْ  وَعْدتَنِي إن كَ  َربِّ  يا: إْبراِهيمُ  فيَقولُ  أْعِصيَك، ال فاليومَ 

ُ  فيَقولُ  األْبَعِد؟ أبِي ِمن أْخَزى ِخْزي   فأي   يُْبَعثُوَن، ْمتُ  إنِّي: تَعالَى هللا   َحر 

 هو فإذا فَيَْنظُُر، ِرْجلَْيَك؟ تَْحتَ  ما إْبراِهيُم، يا: يُقالُ  ثُم   الكافِِريَن، علَى الَجن ةَ 

 .الن ارِ  في فيُْلقَى بقَوائِِمهِ  فيُْؤَخذُ  ُمْلتَِطخ ، بِذيخ  

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحة

 إبراهيمَ  لخليلِه تعالى هللاِ  كرامُ إ: الحديثِ  وفي

 والكافر إكرام، ذلك ألن بالسالم الكافر يبدأ ال أنه العلماء جمهور يرى -5

 أهله، ليس

 صل ى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن ومسلم البخاري أخرج

 لَقِيتُمْ  فإذا بالس الِم، الن صاَرى وال اليَهُودَ  تَْبَدُؤوا ال : قال وسل م وآله عليه هللا

وهُ  طَِريق ، في أَحَدهُمْ   .أْضيَقِهِ  إلى فاْضطَر 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0575: الرقم أو الصفحة

 صل ى النبي قتل على اليهود تآمر إثر معينة لواقعة الحديث هذا كان وربما

 الكافر تحية عيينة بن سفيان وجوز   .بعضهم أشار كما وسل م وآله عليه هللا

 قال نعم،: قال الكافر؟ على السالم يجوز هل: عيينة البن قيل بها، يبدأ وأن

ُ  يَْنهاُكمُ  ال: تعالى هللا يِن، فِي يُقاتِلُوُكمْ  لَمْ  ال ِذينَ  َعنِ  هللا   ِمنْ  يُْخِرُجوُكمْ  َولَمْ  الدِّ

َ  إِن   إِلَْيِهْم، َوتُْقِسطُوا وهُْم،تَبَر   أَنْ  ِدياِرُكمْ   اْلُمْقِسِطينَ  يُِحب   هللا 

 الممتحنة] إِْبراِهيمَ  فِي َحَسنَة   أُْسَوة   لَُكمْ  كانَتْ  قَدْ : وقال[ 7/ 78 الممتحنة]

                                 َعلَْيكَ  َسالم  : ألبيه إبراهيم وقال اآلية[ 4/ 78

 هللاُ  َصل ى النبي   أن     :زيد بن أسامة عن الصحيحين في آخر حديث ويؤيده

 أَُساَمةَ  وأَْرَدفَ  فََدِكي ة ، قَِطيفَة   علَى إَكاف   علَى ِحَمار ، علَى َرِكبَ  وسل مَ  عليه

 عبدُ  فيه بَمْجلِس   َمر   حت ى فََسارَ  بَْدر ، وْقَعةِ  قَْبلَ  ُعبَاَدةَ  بنَ  َسْعدَ  يَُعودُ  وَراَءهُ،

 ِ ِ، عبدُ  يُْسلِمَ  أنْ  قَْبلَ  وذلكَ  َسلُوَل، ابنُ  أُبَي   بنُ  هللا   ِمنَ  أْخاَلط   الَمْجلِسِ  وفي هللا 

ِ  عبدُ  الَمْجلِسِ  وفي واليَهُوِد، األْوثَانِ  َعبََدةِ  والُمْشِرِكينَ  الُمْسلِِمينَ   بنُ  هللا 

ا َرَواَحةَ، اب ِة، َعَجاَجةُ  الَمْجلِسَ  َغِشيَتِ  فَلَم  ِ  عبدُ  رَ َخم   الد   أْنفَهُ  أُبَي   بنُ  هللا 

 ونََزلَ  وَوقََف، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   فََسل مَ  َعلَْينَا، تَُغبُِّروا ال: قَالَ  بِرَدائِِه،

ِ  إلى فََدَعاهُمْ  ِ  عبدُ  له فَقَالَ  القُْرآَن، عليهمُ  فَقََرأَ  هللا   الَمْرُء، أي ها يا: أُبَي   بنُ  هللا 

ا أْحَسنَ  ال هإن    إلى واْرِجعْ  َمْجلِِسنَا، في به تُْؤِذنَا فال َحق ًا، كانَ  إنْ  تَقُولُ  مم 

ِ، َرسولَ  يا بَلَى: َرَواَحةَ  ابنُ  قَالَ  عليه، فَاْقُصصْ  َجاَءكَ  فَمن َرْحلَِك،  هللا 
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 ُمْشِرُكونَ وال الُمْسلُِمونَ  فَاْستَب   ذلَك، نُِحب   فإن ا َمَجالِِسنَا، في به فَاْغَشنَا

 حت ى وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   يََزلِ  فَلَمْ  يَتَثَاَوُروَن، َكاُدوا حت ى واليَهُودُ 

 بنِ  َسْعدِ  علَى َدَخلَ  حت ى َداب تَهُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   فََرِكبَ  َسَكتُوا،

ِ  َعْبدَ  يُِريدُ  - ُحبَاب ؟ أبو لَ قَا ما تَْسَمعْ  ألَمْ  َسْعُد، أيْ : له فَقَالَ  ُعبَاَدةَ،  أُبَي   بنَ  هللا 

ِ، َرسولَ  يا: َسْعد   قَالَ  - ُ  أْعطَاكَ  فَلقَدْ  واْصفَْح، عْنه اْعفُ  هللا   أْعطَاَك، ما هللا 

ُجوهُ  أنْ  علَى البَْحَرةِ  هِذه أْهلُ  اْجتَمع ولَقَدِ  بُوهُ، يُتَوِّ ا فيَُعصِّ  بالَحقِّ  ذلكَ  َرد   فَلَم 

 َرأَْيتَ  ما به فََعلَ  الذي فَذلكَ  بذلَك، َشِرقَ  أْعطَاكَ  الذي

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  زيد بن أسامة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1770: الرقم أو الصفحة

 الكتاب، أهل على يسلمون كانوا أنهم السلف عن روي وقد :الطبري وقال

. الصحبة حق ولكن: وقال طريقه، في صحبه انبدهق مسعود ابن وفعله

 صغير وال نصراني وال بمسلم يمر ال بيته، إلى انصرف إذا أمامة أبو وكان

 وسئل. السالم نفشي أن أمرنا: فقال ذلك، في له فقيل عليه سلم إال كبير وال

 سل م فقد سل مت إن: فقال عليه، فسل م بكافر مر   مسلم عن األوزاعي

 .قبلك الصالحون ترك فقد تركت وإن قبلك، الصالحون

 أنه :وخالصته هنا، اآليات تفسير في أوضحناه فقد للكافر االستغفار وأما

 والدليل. والرشاد الهداية طلب بمعنى الحياة في جائز الموت، بعد ممنوع

 َوال ِذينَ  لِلن بِيِّ  كانَ  ما: تقدمتاهما آيتان يجوز ال للكافر االستغفار أن على

 أِلَبِيهِ  إِْبراِهيمَ  قَْولَ  وإاِل  [ 882/ 7 التوبة] لِْلُمْشِرِكينَ  يَْستَْغفُِروا أَنْ  آَمنُوا

 .ذلك في تتبعوه ال أي [4/ 78] الممتحنة.. ]لَكَ  أَلَْستَْغفَِرن  

 َوهُما ألبويهِ  يستغفِرُ  رجاًل  َسِمْعتُ  وفي الصحيح عن علي بن أبي طالب

 استغفرَ  أوليسَ : فقالَ  ُمْشِركاِن؟ َوهُما ألبويكَ  رُ أتستَغف:  لَهُ  فقلتُ  ، ُمْشِركانِ 

ُ  صل ى للن بيِّ  ذلِكَ  فَذَكرتُ  ، مشِرك   َوهوَ  ألبيهِ  إبراهيمُ  :  فنزلت وسل مَ  علَيهِ  هللا 

 لِْلُمْشِرِكينَ  يَْستَْغفُِروا أَنْ  آَمنُوا َوال ِذينَ  لِلن بِيِّ  َكانَ  َما

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  طالب أبي بن علي:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0505: الرقم أو الترمذي الصفحة
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 ،(0007) والنسائي له، واللفظ( 0505) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (.5091) وأحمد

ديثِ  وفي --5 حابةِ  ُسؤالُ : الح   استَشَكل فيما وسل م علَيه هللاُ  صل ى الن بي   الص 

 .ائلِ المس ِمن عليهم

 فإنْ  حي ًا، دام ما بالهدايةِ  إنابتُه يُْرَجى َمن لكلِّ  يُْدعى أن َمشروعي ةُ : وفيه --8

عاءُ  تُِرك الُكفرِ  على مات  .له واالستِْغفارُ  الد 

ا طَالِب   أبَا أن   وفي الصحيح عن المسيب بن حزن   َدَخلَ  الَوفَاةُ، َحَضَرْتهُ  لَم 

، أبو وِعْنَدهُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   عليه ، أيْ : فَقَالَ  َجْهل   إال   إلَهَ  ال قُلْ  َعمِّ

،ُ ِ  ِعْندَ  بهَا لكَ  أَُحاج   َكلَِمةً  هللا  ِ  وَعْبدُ  َجْهل   أبو فَقَالَ  هللا   أبَا يا: أَُمي ةَ  أبِي بنُ  هللا 

 شيء   آِخرَ  قَالَ  حت ى انِِه،يَُكلِّمَ  يََزااَل  فَلَمْ  الُمط لِِب، عبدِ  ِمل ةِ  عن تَْرَغبُ  طَالِب ،

 أَلَْستَْغفَِرن  : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   فَقَالَ  الُمط لِِب، عبدِ  ِمل ةِ  علَى: بهِ  َكل َمهُمْ 

 يَْستَْغفُِروا أنْ  آَمنُوا والذينَ  للنبيِّ  كانَ  ما: }فَنََزلَتْ  عْنه أُْنهَ  لَمْ  ما لََك،

{ الَجِحيمِ  أْصَحابُ  أن هُمْ  لهمْ  تَبَي نَ  ما بَْعدِ  ِمن قُْربَى أُولِي اَكانُو ولو لِْلُمْشِرِكينَ 

 [77: القصص{ ]أْحبَْبتَ  َمن تَْهِدي ال إن كَ : }ونََزلَتْ [. 882: التوبة]

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  حزن بن المسيب:  الراوي

 [صحيح]:  المحدث حكم خالصة|  0995: الرقم أو البخاري الصفحة

 لما السالم عليه إبراهيم فإن أحد، هللا على خسر ما أنه اعلم: الرازي قال -7

 أمره، حيث إلى ربه إلى الهجرة واختار بلدهم، وفي دينهم في قومه اعتزل

 أعظم من وذلك أنبياء، أوالدا فعوضه نفعه بل ودنيا، دينا ذلك يضره لم

 المال من وهب ما النبوة مع همل وهب تعالى إنه ثم. واآلخرة الدنيا في النعم

 لَهُمْ  َوَجَعْلنا: تعالى قال ثم الطيبة، والذرية الطاهر والنسل واألتباع والجاه

.  عليهم الثناء تحسن الملل جميع ألن حسنا ثناء أي َعلِي ًا    ِصْدق   لِسانَ 

 (05/  000  : الرازي تفسير )  .ويؤنث يذك ر واللسان

 الى 15 اآليات( : 58) مريم سورة]  السالم عليه موسى قصة -9

10]       
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ُكر   اذ  ل صا   كان   إِنَّهُ  ُموسى ال ِكتابِ  فِي و  كان   ُمخ  ُسوال   و  ي ناهُ ( 15) ن بِي  ا ر  ناد   و 

نِ  الطُّورِ  جانِبِ  ِمن   ب ناهُ  األ  ي م  ق رَّ ه ب نا( 10) ن ِجي  ا و  و  تِنا ِمن   ل هُ  و  م  ح   أ خاهُ  ر 

 (10) ن بِي  ا هاُرون  

 التفسير

 عليه موسى خبر عليك المنزل القرآن في -الرسول أيها- واذكر - 78

 .نبي ًا رسواًل  وكان مصطفى، مختاًرا كان إنه السالم،

 السالم، عليه موسى لموقع بالنسبة األيمن الجبل جانب من وناديناه - 78

بناه  .كالمه هللا أسمعه حيث مناجيًا، وقر 

 نبي ًا؛ السالم عليه هارون أخاه -عليه وإنعامنا رحمتنا من- وأعطيناه - 72

 .ذلك ربه سأل حين لدعائه استجابة

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 فريدة وخصائص عالية، بمقومات إال العزم أولي مرتبة رسول يبلغ لم --8

 فكان واختاره، ربه أخلصه وصفاته، موسى خصائص بعض وهذه رفيعة،

 بشرع رسوال وجعله والرياء، الشرك عن بعيدا عبادته، يف لل مخلصا

 جانب من وناجاه وحي، غير من ربه وكل مه الصالحين، من ونبيا وكتاب

 من أقبل حين موسى يمين عن الشجرة، عند المباركة، البقعة في الطور،

 .مصر إلى مدين

 َدعِ :  فقال ؟ الط ورَ  آتي:  عمرَ  ابنَ  سألتُ  وفي الصحيح عن قزعة بن يحيي

حالُ  تَُشد   ال:  وقال ، تأْتِها وال الط ورَ   مساجدَ  ثالثةِ  إلى إال   الرِّ

 الساجد تحذير:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  يحيى بن قزعة:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  505: الرقم أو الصفحة

 الن بِيِّ  َمعَ  َغَزا َوقَدْ - َسِعيد   أَبَا َسِمْعتُ   وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

ِ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتُهُن   أَْربَع  : قَالَ  -َغْزَوةً  َعْشَرةَ  ثِْنتَيْ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى  هللا 

ثُهُن  : قَالَ  أَوْ - وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى  وسل َم، عليه هللاُ  صل ى الن بِيِّ  َعنِ  يَُحدِّ

 ُذو أَوْ  َزْوُجهَا َمَعهَا لَْيسَ  يَْوَمْينِ  َمِسيَرةَ  اْمَرأَة   تَُسافِرَ  أاَل  : -يَوآنَْقنَنِ  فَأَْعَجْبنَنِي
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،  بَْعدَ : َصالتَْينِ  بَْعدَ  َصالةَ  َوال َواألَْضَحى، الفِْطرِ : يَْوَمْينِ  َصْومَ  َوال َمْحَرم 

ْبحِ  َوبَْعدَ  الش ْمُس، تَْغُربَ  َحت ى الَعْصرِ   تَُشد   َوال ْمُس،الش   تَْطلُعَ  َحت ى الص 

َحالُ   .األَْقَصى َوَمْسِجدِ  َوَمْسِجِدي، الَحَراِم، َمْسِجدِ : َمَساِجدَ  ثاَلثَةِ  إِلَى إاِل   الرِّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5975: الرقم أو البخاري الصفحة

 .منه جزء( 905) ومسلم ،(5975) خاريالب أخرجه:  التخريج

ديثِ  وفي --5  رفَعَ  وأن ه اإلسالِم، في عظيمة   َمكانة   ِمن للَمرأةِ  ما بَيانُ  :الح 

 .والس فرِ  الَحضرِ  في األحواِل؛ ُكلِّ  في برعايتِها وأَمرَ  علْيها، وحافظَ  قْدَرها،

الةِ  عنِ  الن هيِ  ألوقاتِ  بَيان  : وفيه --8  .الص 

 .غيِرها على وَمزي تِها الث الثةِ  المساِجدِ  فَضيلةِ  بَيانُ : وفيه --2

 هللا حضرة مناجيا كونه حالة وإجالل، تشريف تقريب ربه إليه وقربه --8

 بجعل ودعاءه سؤاله مجيبا عليه وأنعم لمناجاته، لكالم تقريب مثل تعالى،

 األخوين، على كبري نعمة وتلك ورسوال، نبيا سن ا منه األكبر هارون أخيه

 الرسالة تبليغ في متعاونين متعاضدين وجعلهما ببعضهما، آزرهما إذ

 .إسرائيل بني وإلى وآله فرعون إلى اإللهية

: لَِعلِي   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى لنبي  ا قَالَ  وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص

 .ُموَسى ِمن هَاُروَن، بَمْنِزلَةِ  ِمنِّي تَُكونَ  أنْ  تَْرَضى أما

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0507: الرقم أو البخاري الصفحة

 الى 15 اآليات( :58) مريم سورة]  السالم عليه إسماعيل قصة -8

11] 

ُكر   اذ  ماِعيل   ال ِكتابِ  فِي و  دِ  صاِدق   كان   إِنَّهُ  إِس  ع  كان   ال و  ( 15) ن بِي  ا ُسوال  ر   و 

كان   ل هُ  ي أ ُمرُ  و  الةِ  أ ه  كاةِ  بِالصَّ الزَّ كان   و  بِّهِ  ِعن د   و  ِضي  ا ر  ر   (11) م 

 التفسير
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 عليه إسماعيل خبر عليك المنزل القرآن في -الرسول أيها- واذكر - 74

 .نبي ًا رسواًل  وكان به، َوفَى إال وعًدا يَِعدُ  ال الوعد، صادق كان إنه السالم،

 ربه عند وكان، الزكاة وبإعطاء الصالة، بإقامة أهله يأمر وكان - 77

 .مرضي ًا

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 العرب أبو الذبيح إسماعيل هو نبي لرسول أخرى خصال مجموعة هذه --8

   السالم، عليهما الخليل إبراهيم ابن

 األنبياء من غيره في وجودام كان وإن الوعد، بصدق تعالى هللا خصة --8

 . بالوعد الوفاء في مبالغا بذلك مشهورا كان وألنه وإكراما، له تشريفا

 ُحنينًا غزا حينَ  مْنهُ  استلفَ  وفي الصحيح عن عن عبد هللا بن أبي ربيعة

ا ألفًا أربعينَ  أو ثالثينَ  ُ  صل ى الن بي   لَهُ  قالَ  ثم   إي اهُ  قضاها قِدمَ  فلم   هِ عليْ  هللا 

ُ  باَركَ  وسل مَ   والحمدُ  الوفاءُ  الس لفِ  جزاءُ  إن ما ومالِكَ  أَهلِكَ  في لَكَ  هللا 

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  ربيعة أبي بن عبدهللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5890: الرقم أو ماجه الصفحة

 له، واللفظ( 0505) ماجه وابن ،(5790) النسائي أخرجه:  التخريج

 (.57515) وأحمد

ديثِ  وفي يونِ  القَضاءِ  ُحسنِ  على الَحث  : الح   .للد 

 وعلى والشكر، الحمد صاحبه يستحق بالدين الوفاء أن خالف ال لكن --2

 .بنذره ووف ى وعده، صدق من على وتعالى تبارك هللا أثنى وقد الذم، الخلف

 صالحا، ونبيا مكة في جرهم إلى رسوال السالم عليه إسماعيل وكان --4

 مرضيا ربه عند وكان والزكاة، بالصالة وولده جرهم أهله يأمر وكان

 بأعلى الفائز هو هللا عند المرضي ألن المدح نهاية في وهذا مقبوال

 .الدرجات
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 ، الس ماءِ  ىإل فَنظرَ  النبيِّ  إلى جبريلُ  جلسَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 هذه قبلَ  ُخلِقَ  ُمْنذُ  نزلَ  ما الَملَكُ  هذا:  جبريلُ  لهُ  فقال ، يَْنِزلُ  َملَك   فإَِذا

ا ، الس اَعةِ   أَمْ  ، جعلكَ  أََملًَكا ؛ َرب كَ  إليكَ  أَْرَسلَنِي!  محمدُ  يا:  قال نزلَ  فلم 

 ال:  هللاِ  رسولُ  فقال!  محمدُ  يا لَِربِّكَ  تََواَضعْ :  جبريلُ  لهُ  قال ؟ َرُسواًل  عبًدا

 . َرُسواًل  عبًدا بَلْ 

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0090: الرقم أو الصفحة

 يعلى وأبو ،(8905) والبزار ،(5570) أحمد أخرجه:  التخريج

(7501) 

 لل طاعة فهي الواجبة، الصدقات بها أريد بالصالة الزكاة قرنت وإذا --7

 .واجبة الصالة أن كما أدائها، في اإلخالص تتطلب الزمة،

ا وفي الصحيح   عن أبي هريرة ِ  َرسولُ  تُُوفِّيَ  لَم   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ُ  َرِضيَ  بَْكر   أبو وكانَ   َرِضيَ  ُعَمرُ  فَقالَ  الَعَرِب، ِمنَ  َكفَرَ  َمن وَكفَرَ  عْنه، هللا 

 ُ ِ  َرسولُ  قالَ  وقدْ  الن اَس؟ تُقَاتِلُ  كيفَ : عْنه هللا   أُِمْرتُ : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ُ، إال   إلَهَ  ال: يقولوا حت ى الن اسَ  أُقَاتِلَ  أنْ   َمالَهُ  ِمنِّي َعَصمَ  فقَدْ  قالَهَا فَمن هللا 

ِ  علَى وِحَسابُهُ  بَحقِِّه، إال   ونَْفَسهُ  ِ : فَقالَ  هللا  قَ  َمن أَلُقَاتِلَن   وهللا  اَلةِ  بْينَ  فَر   الص 

َكاِة، َكاةَ  فإن   والز  ِ  الَماِل، َحق   الز  ونَهَا َكانُوا اقًاَعنَ  َمنَُعونِي لو وهللا   إلى يَُؤد 

ِ  َرسولِ  ُ  َرِضيَ  ُعَمرُ  قالَ  َمْنِعهَا علَى لَقَاتَْلتُهُمْ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا  : عْنه هللا 

 ِ ُ  َشَرحَ  قدْ  أنْ  إال   هو ما فََوهللا  ُ  َرِضيَ  بَْكر   أبِي َصْدرَ  هللا   أن ه فََعَرْفتُ  عْنه، هللا 

 .الَحق  

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5088: الرقم أو الصفحة

 (00) ومسلم ،(5088) البخاري أخرجه:  التخريج

 .عنه تعالَى هللاُ  َرضيَ  بَْكر   أبي فَضيلةُ : الحديثِ  وفي --5

كاةَ  عنه هللاُ  َرضيَ  بكر   أبي قِياسُ : وفيه --8 الةِ  على الز   .الص 
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ةِ  اجتِهادُ : وفيه --2 ةِ  الُوزراءِ  وطاعةُ  الن وازِل، في األئم   .لهم واألُم 

 فيه فيدخل الشرع، إليه يؤدي أن يلزمه من به المراد أن: األهل في و  --7

  .خاصة أهله في المرء يلزم ما جميعهم في يلزمه ألنه أمته كل

 معهُ  ويَْبقَى اْثنانِ  فَيَْرِجعُ  ثاَلثَة ، الَميِّتَ  يَْتبَعُ  ح عن أنس بن مالكوفي الصحي 

 َعَملُهُ  ويَْبقَى ومالُهُ  أْهلُهُ  فَيَْرِجعُ  وَعَملُهُ، ومالُهُ  أْهلُهُ  يَْتبَُعهُ : واِحد  

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7155: الرقم أو الصفحة

 (0870) ومسلم ،(7155) البخاري أخرجه:  التخريج

نيا زوالُ : الحديث في --5  .العمل وبقاءُ  والمال، األهل في متمثِّلة الد 

الحةا األعمال كثرةِ  على الحث  : وفيه --8  .الموت بعد تبقى التي لص 

 الى 17 اآليات( : 58) مريم سورة] السالم عليه إدريس قصة -50

15] 

ُكر   اذ  ِريس   ال ِكتابِ  فِي و  يقا   كان   إِنَّهُ  إِد  ناهُ ( 17) ن بِي  ا ِصدِّ ف ع  ر  كانا   و  لِي  ا م   ع 

(15) 

 التفسير

 عليه إدريس خبر عليك المنزل القرآن في -الرسول أيها- واذكر - 77

 .هللا أنبياء من نبي ًا وكان ربه، بآيات والتصديق الصدق كثير كان إنه، السالم

 .المنزلة عالي فكان النبوة، من أعطيناه بما ذكره ورفعنا --75

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 الصدق يرفع العبد عن هللا  --8

ْدقَ  إن   روي البخاري عن عبد هللا بن مسعود ، إلى يَْهِدي الصِّ  وإن   البِرِّ

ُجلَ  وإن   الَجن ِة، إلى يَْهِدي البِر   يقًا يَكونَ  حت ى لَيَْصُدقُ  الر   الَكِذبَ  وإن  . ِصدِّ
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ُجلَ  وإن   الن اِر، إلى يَْهِدي الفُُجورَ  وإن   الفُُجوِر، إلى يَْهِدي  حت ى لَيَْكِذبُ  الر 

ِ  ِعْندَ  يُْكتَبَ   ابًاَكذ   هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7085: الرقم أو البخاري الصفحة

 مكانة نبي هللا ادريس الرفيعه عند هللا والعباد --8

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  أن  قال  روي مسلم عن أنس بن مالك  وسل مَ  عليه هللا 

 البَْغِل، وُدونَ  الِحماِر، فَْوقَ  طَِويل   أْبيَضُ  داب ة   وهو بالبُراِق، أُتِيتُ : قالَ 

: قالَ  الَمْقِدِس، بَْيتَ  أتَْيتُ  حت ى فََرِكْبتُهُ : قالَ  طَْرفِِه، ُمْنتَهَى ْندَ عِ  حافَِرهُ  يََضعُ 

 فيه فََصل ْيتُ  الَمْسِجَد، َدَخْلتُ  ثُم   قالَ  األْنبِياُء، به يَْربِطُ  ال تي بالَحْلقَةِ  فََربَْطتُهُ 

 ِمن وإناء   َخْمر ، ِمن اء  بإن الس المُ  عليه ِجْبِريلُ  فَجاَءنِي َخَرْجتُ  ثُم   َرْكَعتَْيِن،

، ُ  َصل ى ِجْبِريلُ  فقالَ  الل بََن، فاْختَْرتُ  لَبَن   ثُم   الفِْطَرةَ، اْختَْرتَ : وسل مَ  عليه هللا 

: قيلَ  ِجْبِريُل،: قالَ  أْنَت؟ َمنَ : فقِيلَ  ِجْبِريُل، فاْستَْفتَحَ  الس ماِء، إلى بنا ُعِرجَ 

د ،: قالَ  معَك؟ وَمن  لَنا، فَفُتِحَ  إلَْيِه، بُِعثَ  قدْ : قالَ  إلَْيِه؟ بُِعثَ  وقدْ  :قيلَ  ُمَحم 

بَ  بآَدَم، أنا فإذا  الث انِيَِة، الس ماءِ  إلى بنا ُعِرجَ  ثُم   بَخْير ، لي وَدعا بي، فََرح 

 وَمن: قيلَ  ِجْبِريُل،: قالَ  أْنَت؟ َمنَ : فقِيلَ  الس الُم، عليه ِجْبِريلُ  فاْستَْفتَحَ 

د ،: قالَ  معَك؟  أنا فإذا لَنا، فَفُتِحَ  إلَْيِه، بُِعثَ  قدْ : قالَ  إلَْيِه؟ بُِعثَ  وقدْ : قيلَ  ُمَحم 

 عليهما، هللاِ  َصلَواتُ  َزَكِري ا، بنِ  ويَْحيَى َمْريََم، اْبنِ  ِعيَسى الخالَةِ  باْبنَيِ 

با  ِجْبِريُل، ْفتَحَ فاْستَ  الث الِثَِة، الس ماءِ  إلى بي َعَرجَ  ثُم   بَخْير ، لي وَدَعوا فََرح 

د  : قالَ  معَك؟ وَمن: قيلَ  ِجْبِريُل،: قالَ  أْنَت؟ َمنَ : فقِيلَ  ُ  َصل ى ُمَحم   عليه هللا 

 بيُوُسفَ  أنا فإذا لَنا، فَفُتِحَ  إلَْيِه، بُِعثَ  قدْ : قالَ  إلَْيِه؟ بُِعثَ  وقدْ : قيلَ  وسل َم،

ُ  َصل ى بَ  الُحْسِن، رَ َشطْ  أُْعِطيَ  قدْ  هو إذا وسل َم، عليه هللا   لي وَدعا فََرح 

ابَِعِة، الس ماءِ  إلى بنا ُعِرجَ  ثُم   بَخْير ، : قيلَ  الس الُم، عليه ِجْبِريلُ  فاْستَْفتَحَ  الر 

د ،: قالَ  معَك؟ وَمن: قيلَ  ِجْبِريُل،: قالَ  هذا؟ َمن  إلَْيِه؟ بُِعثَ  وقدْ : قالَ  ُمَحم 

بَ  بإْدِريَس، أنا فإذا لنا فَفُتِحَ  إلَْيِه، بُِعثَ  قدْ : قالَ   قالَ  بَخْير ، لي وَدعا فََرح 

 ُ  الس ماءِ  إلى بنا ُعِرجَ  ثُم   ،[75: مريم{ ]َعلِي ًا َمكانًا َوَرفَْعناهُ : }وجل   عز   هللا 

 معَك؟ وَمن: قيلَ  ِجْبِريُل،: فقالَ  هذا؟ َمن: قيلَ  ِجْبِريُل، فاْستَْفتَحَ  الخاِمَسِة،

د ،: قالَ   أنا فإذا لنا فَفُتِحَ  إلَْيِه، بُِعثَ  قدْ : قالَ  إلَْيِه؟ بُِعثَ  وقدْ : قيلَ  ُمَحم 

ُ  َصل ى بهاُرونَ  َب، وسل َم، عليه هللا   إلى بنا ُعِرجَ  ثُم   بَخْير ، لي وَدعا فََرح 
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اِدَسِة، الس ماءِ   ِجْبِريُل،: قالَ  هذا؟ َمن: قيلَ  الس الُم، عليه ِجْبِريلُ  فاْستَْفتَحَ  الس 

د ،: قالَ  معَك؟ وَمن: لَ قي  فَفُتِحَ  إلَْيِه، بُِعثَ  قدْ : قالَ  إلَْيِه؟ بُِعثَ  وقدْ : قيلَ  ُمَحم 

ُ  َصل ى بُموَسى أنا فإذا لَنا، بَ  وسل َم، عليه هللا   ُعِرجَ  ثُم   بَخْير ، لي وَدعا فََرح 

ابَِعِة، الس ماءِ  إلى بنا  ِجْبِريُل،: قالَ  ذا؟ه َمن: فقِيلَ  ِجْبِريُل، فاْستَْفتَحَ  الس 

د  : قالَ  معَك؟ وَمن: قيلَ  ُ  َصل ى ُمَحم   إلَْيِه؟ بُِعثَ  وقدْ : قيلَ  وسل َم، عليه هللا 

ُ  َصل ى بإْبراِهيمَ  أنا فإذا لنا فَفُتِحَ  إلَْيِه، بُِعثَ  قدْ : قالَ   ُمْسنًِدا وسل مَ  عليه هللا 

 ال َملَك   أْلفَ  َسْبُعونَ  يَوم   ُكل   لُهُ يَْدخُ  هو وإذا الَمْعُموِر، البَْيتِ  إلى ظَْهَرهُ 

ْدَرةِ  إلى بي َذهَبَ  ثُم   إلَْيِه، يَُعوُدونَ   الفِيَلَِة، َكآذانِ  وَرقُها وإذا الُمْنتَهَى، السِّ

ا: قالَ  كاْلقاِلِل، ثََمُرها وإذا  فَما تََغي َرْت، َغِشيَ  ما هللاِ  أْمرِ  ِمن َغِشيَها فَلَم 

ُ  فأْوَحى ُحْسنِها، ِمن يَْنَعتَها أنْ  يَْستَِطيعُ  هللاِ  َخْلقِ  ِمن أَحد    أْوَحى، ما إلَي   هللا 

ُ  َصل ى ُموَسى إلى فَنََزْلتُ  ولَْيلَة ، يَوم   ُكلِّ  في َصالةً  َخْمِسينَ  َعلَي   فَفََرضَ   هللا 

تَِك؟ علَى َرب كَ  فََرضَ  ما: فقالَ  وسل َم، عليه : الَ ق َصالةً، َخْمِسينَ : قُلتُ  أُم 

تَكَ  فإن   الت ْخفِيَف، فاْسأَْلهُ  َربِّكَ  إلى اْرِجعْ   بَلَْوتُ  قدْ  فإنِّي ذلَك، يُِطيقُونَ  ال أُم 

، يا: فَقُلتُ  َربِّي، إلى فََرَجْعتُ : قالَ  وَخبَْرتُهُْم، إْسرائِيلَ  بَنِي  علَى َخفِّفْ  َربِّ

تِي،  َخْمًسا، َعنِّي َحط  : فَقُلتُ  ُموَسى، إلى فََرَجْعتُ  َخْمًسا، َعنِّي فََحط   أُم 

تَكَ  إن  : قالَ   فَلَمْ : قالَ  الت ْخفِيَف، فاْسأَْلهُ  َربِّكَ  إلى فاْرِجعْ  ذلَك، يُِطيقُونَ  ال أُم 

 يا: قالَ  حت ى الس المُ  عليه ُموَسى وبْينَ  وتَعالَى، تَباَركَ  َربِّي بْينَ  أْرِجعُ  أَزلْ 

ُد، ، َصالة   لُِكلِّ  ولَْيلَة ، يَوم   ُكل   َصلَوات   َخْمسُ  إن هُن   ُمَحم   فَذلكَ  َعْشر 

 َعِملَها فإنْ  َحَسنَةً، له ُكتِبَتْ  يَْعَمْلها فَلَمْ  بَحَسنَة   هَم   وَمن َصالةً، َخْمُسونَ 

 ُكتِبَتْ  َعِملَها فإنْ  شيئًا، تُْكتَبْ  لَمْ  يَْعَمْلها فَلَمْ  بَسيِّئَة   هَم   وَمن َعْشًرا، له ُكتِبَتْ 

ُ  َصل ى ُموَسى إلى اْنتَهَْيتُ  حت ى فَنََزْلتُ : قالَ  واِحَدةً، ئَةً َسيِّ   وسل َم، عليه هللا 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فقالَ  الت ْخفِيَف، فاْسأَْلهُ  َربِّكَ  إلى اْرِجعْ : فقالَ  فأْخبَْرتُهُ،  هللا 

 .منه تُ اْستَْحيَيْ  حت ى َربِّي إلى َرَجْعتُ  قدْ : فَقُلتُ : وسل مَ  عليه

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  570: الرقم أو الصفحة

ديثِ  في --5  .ِمْعراجِ وال اإِلسراءِ  ِرحلةِ  ثُبوتُ : الح 

تِهِ  بِنَبيِّه َوَجل   َعز   هللا َرْحمةِ  َعظيمُ : وفيه --8  .َوأُم 
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 الس المُ  عليه لِجْبريلَ  اْستِشارتِه في وسل م عليه هللا صل ى الن بيِّ  أََدبُ : وفيه --2

 .وجل   َعز   لَربِّه ُمراَجعتِه قَبلَ 

د نَبيِّنا تَفضيلُ : وفيه --4  األْنبياءِ  إِْخوانِه سائِرِ  على وسل م عليه هللا صل ى ُمَحم 

 .الس المُ  عليهم

 .َوتعالى ُسْبحانَه للِ  الَكالمِ  ِصفةِ  ثُبوتُ : وفيه --7

 َوتعالى ُسبحانَه للِ  الُعلوِّ  ِصفةِ  ثُبوتُ : وفيه --7

            [19 آية( :58) مريم سورة] السالم عليهم األنبياء صفات جملة -55  

ُ  أ ن ع م   ين  الَّذِ  أُولئِك   ل ي ِهم   هللاَّ يَّةِ  ِمن   النَّبِيِّين   ِمن   ع  م   ُذرِّ ن   آد  ِممَّ ل نا و  م  ع   ح   نُوح   م 

ِمن   يَّةِ  و  رائِيل   إِب راِهيم   ُذرِّ إِس  ن   و  ِممَّ ي نا و  ت ب ي نا ه د  اج  ل ي ِهم   تُت لى إِذا و   آياتُ  ع 

منِ  ح  وا الرَّ رُّ دا   خ  بُِكي  ا ُسجَّ  (19) و 

 فسيرالت

 عليه بإدريس وختاًما بزكريا ابتداءً  السورة هذه في المذكورون أولئك - 77

 أبناء ومن السالم، عليه آدم أبناء من بالنبوة عليهم هللا أنعم الذين هم السالم،

 يعقوب وأبناء إبراهيم أبناء ومن السالم، عليه نوح مع السفينة في حملنا من

 أنبياء، وجعلناهم واصطفيناهم اإِلسالم، لىإ للهداية وفقنا وممن السالم، عليه

       .خشيته من باكين لل سجدوا تقرأ هللا آيات سمعوا إذا كانوا

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 هللا كما يجتبي األنبياء يجتبي الصالحين من عبادة --8

رأوا آيات من سمات الصالحين البكاء خشوعا لل او في الصالة اواذا ق --8

 هللا او صلوا 

هما ال َعينانِ    روي الترمذي عن عبد هللا بن عباس  بََكت عين  : الن ارُ  تمس 

ِ، خشيةِ  من ِ  سبيلِ  في تحُرسُ  باتت وَعين   هللا   هللا 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5708: الرقم أو الترمذي الصفحة
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ديثِ  وفي --5  .منه وخوفًا هللاِ  ِمن َخشيةً  البُكاءِ  على الحض   :الح 

 سبيلِ  في الث غورِ  على والبياتِ  الَغزوِ  وطلَبِ  الِجهادِ  على الحض   :وفيه --8

 .تعالى هللاِ 

  هللا من نعمة الهداية --2

ذرية آدم متنوعه بين االنبياء والصالحين والعصاه والمذنبين والكفرة  --4

 الفاسقين 

ا  عن أبي هريرة روي الترمذي  ُ  خلقَ  لم   نم فسقطَ  ظَهَره مسحَ  آدمَ  هللا 

ي تِه من خالقُها هوَ  نسمة   كل   ظَهِره  كلِّ  عيني بينَ  وجعلَ  القيامةِ  يومِ  إلى ذرِّ

 هؤالءِ  من ربِّ  أي فقالَ  آدمَ  علَى عرَضهم ثم   نور   من وبيًصا منهم إنسان  

ي تُك هؤالءِ  قالَ   أي فقالَ  عينيهِ  بينَ  ما وبيصُ  فأعجبَه منهم رجاًل  فرأى ذرِّ

ي تِك من األممِ  آخرِ  من رجل   هذا فقالَ  هذا من ربِّ   ربِّ  فقالَ  داودُ  لَه يقالُ  ذرِّ

ا سنةً  أربعينَ  عمري من زدهُ  ربِّ  أي قالَ  سنةً  ستِّينَ  قالَ  عمَره جعلتَ  كم  فلم 

 قالَ  سنةً  أربعونَ  عمري من يبقَ  أولم فقالَ  الموتِ  ملَك جاَءه آدمَ  عمرُ  قضيَ 

ي تُه فجحدت آدمُ  فجحدَ  قالَ  داودَ  ابنَك تعِطها أولم ي تُه فنسِّيت آدمُ  ونسِّيَ  ذرِّ  ذرِّ

ي تُه فخطئت آدمُ  وخطئَ   ذرِّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0057: الرقم أو الصفحة

 وأبو ،(9980) والبزار له، واللفظ( 0057) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (7715) يعلى

 الجنة ومستحقي التائبين وصفات وجزاؤهم األنبياء خلف صفات -50

                       [70 الى 18 اآليات( :  58) مريم سورة]

ل ف   ِدِهم   ِمن   ف خ  ل ف   ب ع  الة   أ ضاُعوا خ  اتَّب عُوا الصَّ ف   الشَّه واتِ  و  ن  ي   ف س و   ل ق و 

ي  ا ن   إاِلَّ ( 18) غ  ن   تاب   م  آم  ِمل   و  ع  ُخلُون   ف أُولئِك   صالِحا   و  نَّة   ي د  ال ال ج   و 

ي ئا   يُظ ل ُمون   نَّاتِ ( 70) ش  ن   ج  د  د   الَّتِي ع  ع  منُ  و  ح  هُ  الرَّ  كان   إِنَّهُ  بِال غ ي بِ  ِعباد 
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ُدهُ  ع  أ تِي  ا و  ُعون   ال( 75) م  م  وا   فِيها ي س  ل ُهم   س الما   إاِلَّ  ل غ  قُُهم   و  ة   فِيها ِرز  ر   بُك 

ِشي  ا ع  نَّةُ  تِل ك  ( 70) و  ن   ِعباِدنا ِمن   نُوِرثُ  الَّتِي ال ج   (70) ت قِي  ا كان   م 

 التفسير

 ضيعوا وضالل، سوء أتباع المصطفين األنبياء هؤالء بعد من فجاء - 77

 من أنفسهم تشتهيه ما كبواوارت المطلوب، الوجه على بها يأتوا فلم الصالة،

ا يلقون فسوف كالزنى، المعاصي  .وخيبة جهنم في شر ً

 صالًحا عماًل  وعمل بالل وآمن وتفريطه، تقصيره من تاب من إال - 78

 أجور من ينقصون وال الجنة، يدخلون الصفات بهذه الموصوفون فأولئك

 .قل   ولو شيئًا أعمالهم

 أن بالغيب الصالحين عباده الرحمن وعد التي واستقرار إقامة جنات - 78

 آت -غيبًا كان وإن- بالجنة هللا فوْعد بها، فآمنوا يروها لم وهم فيها، يدخلهم

 .محالة ال

 بعضهم سالم يسمعون بل فحش، كالمَ  وال، فضواًل  فيها يسمعون ال - 78

 فيها الطعام من يشتهون ما ويأتيهم عليهم، المالئكة وسالم بعض، على

 .ءً ومسا صباًحا

 من عبادنا من نورثها التي هي الصفات بهذه الموصوفة الجن ة هذه - 72

 .للنواهي مجتنبًا لَلوامر، ممتثاًل  كان

 :فقال أمره، مع الوقوف هي التقوى أن ذكر المتقين ثواب سبحانه ذكر ولما

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 .شر وأوالد سوء خلف األتقياء وأتباعهم بياءاألن بعد جاء -8

 من الصالة إضاعة أن على دليل وهذا المفروضة، الصلوات أداء تركوا -أ

 .صاحبها بها يعذب التي الكبائر
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لَ  إن   الضبي حكيم بن أنس وفي صحيح أبي داود   بِه الن اسُ  يحاسبُ  ما أو 

الة أعمالِهمُ  من القيامةِ  يومَ   أعلمُ  َوهوَ  لمالئِكتِه وعز   جل   رب نا يقولُ  قالَ  الص 

ها عبدي صالةِ  في انظروا ةً  كانت فإن نقَصها أم أتم  ةً  لَه كتبت تام   وإن تام 

ع   من لعبدي هل انظُروا قالَ  شيئًا منها انتقصَ  كانَ  ع   لَه كانَ  فإن تطو   تطو 

وا قالَ  ِعه من فريضتَه لعبدي أتم   ذاُكم ىعلَ  األعمالُ  تؤخذُ  ثم   تطو 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الضبي حكيم بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  975: الرقم أو داود الصفحة أبي

 َجليًسا لي يَسِّرْ  الل هم  : فقلتُ  المدينةَ، قَِدمتُ    عن أبي هريرة الترمذي روى

 يَرُزقَني أن هللاَ  سأَلتُ  يإنِّ : فقلتُ  هُريرةَ، أبي إلى فجلَستُ : قال صالًحا،

ْثني صالًحا، َجليًسا  وسل م علَيه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  ِمن َسِمعتَه بَحديث   فَحدِّ

: يقولُ  وسل م علَيه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولَ  َسِمعتُ : فقال به، ينفََعني أن هللاَ  لعل  

 فقد َصلَُحتْ  فإن ، صالتُه عملِه من القيامةِ  يومَ  العبدُ  به يُحاَسبُ  ما أولَ  إن  

 ، شيئًا فريضتِه من اْنتَقَص فإن ، وَخِسرَ  خاب فقد فََسَدتْ  وإن ، وأَْنَجح أَْفلَحَ 

ع   من لَعْبِدي هل اْنظُروا:  وتعالى تبارك الرب   قال لُ  تَطَو   انتَقَص ما بها فيَُكمِّ

 ذلك على عملِه سائرُ  يكونُ  ثم ، الفريضةِ  من

 الترمذي سنن:  المصدر|  الترمذي:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 هذا من غريب حسن:  المحدث حكم خالصة|  550: الرقم أو الصفحة

 الوجه

ديثِ  هذا وفي --5 الِة، ِعظَمِ  بيانُ  :الح   .العباداتِ  سائرِ  على وفَْضلِها الص 

 خلَلَ  جبَر حيثُ  المؤِمنين، ِعباِده على تعالى هللاِ  فَضلِ  بيانُ : وفيه --8

 .بنَوافِلِهم فَرائِضهم

 .العباداتِ  نَوافِلِ  ِمن االستِْكثارِ  على الت رغيبُ : وفيه --2

 وال ويالئمه ويشتهيه اإلنسان يوافق عما عبارة وهي شهواتهم واتبعوا -ب

 .يتقيه
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 الَجن ةُ  ُحف تِ   أنس عن والترمذي ومسلم أحمد رواه الذي: الصحيح في جاء

 .بالش هَواتِ  الن ارُ  وُحف تِ  بالَمكاِرِه،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  لمحدثا|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0900: الرقم أو الصفحة

 الَجن ةُ  وُحِجبَتِ  بالش هَواِت، الن ارُ  ُحِجبَتِ روي البخاري عن أبي هريرة   

 .بالَمكاِرهِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7595: الرقم أو الصفحة

 (0900) ومسلم له، واللفظ( 7595) البخاري أخرجه:  التخريج

 .بالغته وبديعُ  وسل م عليه هللا صل ى َكلِِمه جوامعُ : الحديث في

برِ  الن ار، إلى الط ريق ألن ها الش هوات؛ عن باالبتعاد األمرُ : وفيه  على والص 

 .الجن ة إلى الط ريق ألن ها المكاره؛

 انظرْ ف اذهبْ : لجبريلَ  قال الجنةَ  هللاُ  خلقَ  لما وفي الصحيح عن أبي هريرة

 إال أحد   بها يسمعُ  ال وعزتِك ربِّ  أيْ : فقال جاء ثم إليها فنظرَ  فذهبَ  ، إليها

 فذهبَ  ، إليها فانظرْ  اذهبْ  جبريلُ  يا: قال ثم ، بالمكاِرهِ  حف ها ثم ، دخلَها

،  أحد   يدخلَها ال أن خشيتُ  لقد وعزتِك ربِّ  أيْ : فقال جاء ثم ، إليها فنظرَ 

 إليها فنظرَ  فذهبَ  ، إليها فانظرْ  اذهبْ  جبريلُ  يا: قال لنارَ ا هللاُ  خلقَ  فلما: قال

 بالشهواتِ  فحف ها ، فيدخلُها أحد   بها يسمعُ  ال وعزتِك ربِّ  أيْ : فقال جاء ثم ،

 أيْ : فقال جاء ثم ، إليها فنظرَ  فذهبَ  ، إليها فانظرْ  اذهبْ  جبريلُ  يا: قال ثم

 .دخلَها إال أحد   يبقَى ال أن خشيتُ  لقد وعزتِك ربِّ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح حسن:  المحدث حكم خالصة|  5555: الرقم أو الصفحة

 ،(0170) والترمذي له، واللفظ( 5555) داود أبو أخرجه:  التخريج

 (9759) وأحمد ،(0570) والنسائي
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، َصعب   الجن ةِ  طريقَ  أن   بيانُ : الحديثِ  وفي برِ  إلى ويحتاجُ  وشاق   الص 

 .الدنيا في والش هواتِ  بالمل ذاتِ  َمملوء   النارِ  طريقَ  وأن   اإليماِن، مع والمعاناةِ 

 لشهوات،ا واتباع الصلوات تضييع من عباده، من تاب من توبة هللا يقبل -8

 يدخلون فهؤالء األعمال، صالح وعمل به، وآمن هللا، طاعة إلى فرجع

 تقصيرهم بسبب شيء الصالحة أعمالهم من ينقص وال األبرار، مع الجنة

 .مائة سبع إلى عشر حسنة بكل لهم يكتب لكن الماضي،

 يُغرغرْ  لم ما العبدِ  توبةَ  يقبلُ  هللاَ  إن   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  لراويا

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0105: الرقم أو الصفحة

 .بخْلقِه هللاِ  َرحمةِ  َسَعةِ  بَيان :الحديثِ  وفي --5

 ال التي الموِت، َسكراتِ  قْبلَ  الت وبةِ  إلى اإلسراعِ  على الحث  : وفيه --8

 .تأتِيه متَى اإلنسانُ  يَدري

َمتْ  لو توبةً  تابت لقد وفي الصحيح عن عمران بن الحصين  سبعين بين قُسِّ

 للِ  بنفِسها جاَدتْ  أن من أفضلَ  توبةً  وجَدتْ  هل و ، لوسَعْتهم المدينةِ  أهلِ  من

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الحصين بن عمران:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1509: الرقم أو الصفحة الجامع

، َمالِك   بنَ  َماِعزَ  أن   وفي الصحيح عن بريده بن الحصيب األسلمي  األْسلَِمي 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  أَتَى  ظَلَْمتُ  قدْ  إنِّي هللاِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  وسل َم، عليه هللا 

هُ، تُطَهَِّرنِي، أَنْ  أُِريدُ  وإنِّي َوَزنَْيُت، نَْفِسي، ا فََرد  : فَقالَ  أَتَاهُ، الَغدِ  ِمنَ  كانَ  فَلَم 

هُ  نَْيُت،زَ  قدْ  إنِّي هللاِ، َرسولَ  يا ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فأْرَسلَ  الث انِيَةَ، فََرد   عليه هللا 

 ما: فَقالوا شيئًا؟ منه تُْنِكُرونَ  بَأًْسا، بَعْقلِهِ  أَتَْعلَُمونَ : فَقالَ  قَْوِمِه، إلى وسل مَ 

 أَْيًضا إليِهم فأْرَسلَ  ،الث الِثَةَ  فأتَاهُ  نَُرى، فِيما َصالِِحينَا ِمن الَعْقلِ  َوفِي   إال   نَْعلَُمهُ 

ا بَعْقلِِه، َواَل  به، بَأْسَ  ال أن هُ  فأْخبَُروهُ  عْنه، فََسأَلَ  ابَِعةَ  كانَ  فَلَم   له َحفَرَ  الر 

 قدْ  إنِّي هللاِ، َرسولَ  يا: فَقالَتْ  الَغاِمِدي ةُ، فََجاَءتِ  قاَل،. فَُرِجمَ  به أََمرَ  ثُم   ُحْفَرةً،

ا َرد هَا، وإن ه فَطَهِّْرنِي، َزنَْيتُ  نِي؟ لِمَ  هللاِ، َرسولَ  يا: قالَتْ  الَغُد، كانَ  فَلَم   تَُرد 
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نِي أَنْ  لََعل كَ  ِ  َماِعًزا، َرَدْدتَ  كما تَُرد  ا: قالَ  لَُحْبلَى، إنِّي فََوهللا   فَاْذهَبِي ال إم 

ا تَلِِدي، حت ى بِيِّ  أَتَْتهُ  َولََدتْ  فَلَم  : قالَ  َولَْدتُهُ، قدْ  هذا: تْ قالَ  ِخْرقَة ، في بالص 

ا تَْفِطِميِه، حت ى فأْرِضِعيهِ  اْذهَبِي بِيِّ  أَتَْتهُ  فَطََمْتهُ  فَلَم   ُخْبز ، ِكْسَرةُ  يَِدهِ  في بالص 

بِي   فََدفَعَ  الط َعاَم، أََكلَ  َوقَدْ  فَطَْمتُهُ، قدْ  هللاِ  نَبِي   يا هذا: فَقالَتْ   ِمنَ  َرُجل   إلى الص 

 فيُْقبِلُ  فََرَجُموهَا، الن اسَ  َوأََمرَ  َصْدِرهَا، إلى لَهَا فَُحفِرَ  بهَا أََمرَ  ثُم   يَن،الُمْسلِمِ 

حَ  َرْأَسهَا فََرَمى بَحَجر ، الَولِيدِ  بنُ  َخالِدُ   فََسب هَا، َخالِد   َوْجهِ  علَى الد مُ  فَتَنَض 

ُ  َصل ى هللاِ  نَبِي   فََسِمعَ   فََوال ِذي َخالُِد، يا َمْهاًل : فَقالَ  إي اهَا، َسب هُ  وسل مَ  عليه هللا 

 فََصل ى بهَا أََمرَ  ثُم  . له لَُغفِرَ  َمْكس   َصاِحبُ  تَابَهَا لو تَْوبَةً  تَابَتْ  لقَدْ  بيَِدهِ  نَْفِسي

 .َوُدفِنَتْ  َعلَْيهَا،

:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5781: الرقم أو مسلم الصفحة صحيح

نوبَ  تُكفِّرُ  الحدودَ  أن   :الحديثِ  في --5  .الذ 

نوبِ  اْلَمعاِصي أَقبحِ  ِمن اْلَمْكسَ  أن  : وفيه --8  لِكثرةِ  وذلك اِت؛اْلُموبق والذ 

رِ  عنَده، وظاُلماتِهم له الن اسِ  ُمطالباتِ   وأْخذِ  لِلن اِس، وانتهاِكه منه، ذلك وتَكر 

 .وْجِهها غيرِ  في وصْرفِها حقِّها، بِغيرِ  أموالِهم

اني توبةَ  أن  : وفيه --2 نا حد   عنه تُسقِطُ  ال الز   .الزِّ

 .َعظُمَ  وإنْ  الذ نبَ  تَُجب   وأن ها الت وبِة، ِعظمِ  بيانُ : وفيه --4

اني حدِّ  بيانُ : وفيه --7  .ُمْحَصنًا كان إذا الز 

 المستطاعِ  قْدرَ  األمرِ  ِمنَ  الت ثَب تَ  وسل مُ  عليه هللا صل ى هْديِه ِمن أن  : وفيه --7

 .الحدودِ  في خصوًصا

 .الفاحشةِ  بِفْعلِ  اإلقرارِ  مشروعي ةُ : وفيه --5

 ، مالك   بنِ  لماعزِ  استغفروا بن الحصين األسلمي وفي الصحيح عن بريدة

 لوِسَعْتهم أمة   بين قُسَِّمتْ  لو توبةً  تاب لقد

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  857: الرقم أو الجامع الصفحة صحيح
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 .يسير باختالف( 5781) مسلم أخرجه:  التخريج

 هللاِ  نَبِي   أَتَتْ  ُجهَْينَةَ  ِمن اْمَرأَةً  أن   وفي الصحيح عن عمران بن الحصين

ُ  َصل ى نَى، ِمنَ  ُحْبلَى َوهي وسل مَ  عليه هللا  ا، أََصْبتُ  هللاِ، نَبِي   يا: فَقالَتْ  الزِّ  َحد ً

، فأقِْمهُ  ُ  َصل ى هللاِ  نَبِي   فََدَعا َعلَي   فَإَِذا إلَْيهَا، أَْحِسنْ : فَقالَ  َولِي هَا، وسل مَ  عليه هللا 

ُ  َصل ى هللاِ  نَبِي   بهَا فأَمرَ  فَفََعَل، بهَا، فَأْتِنِي َوَضَعتْ   فَُشك تْ  وسل َم، عليه هللا 

 تَُصلِّي: ُعَمرُ  له فَقالَ  َعلَْيهَا، َصل ى ثُم   فَُرِجَمْت، بهَا أََمرَ  ثُم   ثِيَابُهَا، َعلَْيهَا

 ِمن َسْبِعينَ  بْينَ  قُِسَمتْ  لو تَْوبَةً  تَابَتْ  لقَدْ : فَقالَ  َزنَْت؟ َوقَدْ  هللاِ  نَبِي   يا هَاَعلَيْ 

ِ  بنَْفِسهَا َجاَدتْ  أَنْ  ِمن أَْفَضلَ  تَْوبَةً  َوَجْدتَ  َوهلْ  لََوِسَعْتهُْم، الَمِدينَةِ  أَْهلِ   لِل 

 تََعالَى؟

 مسلم صحيح:  المصدر | مسلم:  المحدث|  الحصين بن عمران:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5787: الرقم أو الصفحة

 عباده، الرحمن بها وعد التي وهي دائمة، إقامة أي عدن، جنات هي تلك -4

 ال هللا وإن فيه، ريب ال آت هللا ووعد يشاهدوها، لم وإن غيبيا، بها فآمنوا

 .الميعاد يخلف

 :هي: وأوصافها الجنة خصائص -1

 .ذكر كما محالة، ال آت بها الوعد أن -أوال

 والفحش الكالم، من والباطل القول، من المنكر وهو :فيها لغو ال -وثانيا

/ 77 الغاشية] الِغيَةً  فِيها تَْسَمعُ  ال: به ينتفع ال الذي الساقط والفضول منه،

88. ] 

 إذا أَْنِصتْ  لصاحبكَ  تقولَ  أن لَْغًوا كفى قال مسعود   ابنِ  وفي الصحيح عن

 الجمعةِ  في اإلمامُ  خرج

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث[ | الفزاري الربيع: ] الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  1/059: الرقم أو الصحيحة الصفحة

 صحيح
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 أْنِصْت،: الُجُمَعةِ  يَومَ  لَِصاِحبِكَ  قُْلتَ  إَِذا عن أبي هريرة  وفي الصحيح

 .لََغْوتَ  قَدْ ف يَْخطُُب، واإِلَمامُ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  805: الرقم أو الصفحة

 يسير باختالف( 915) ومسلم ،(805) البخاري أخرجه:  التخريج

 عليهم، المالئكة وسالم بعض، على بعضهم سالم فيها يسمعون لكن -وثالثا

 .يحبون ما إال فيها يسمعون ال أنهم: والمعنى للخير، جامع اسم: والسالم

 الفقراءُ :  الجن ةَ  يدخلون ثُل ة   أولُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو

 كانت وإن ، وأطاعوا عواسمِ  أُِمروا إذا ، المكاِره بهم تتقى الذين المهاجرون

 ، صدِره في وهي يموت حتى له تُْقضَ  لم السلطانِ  إلى حاجة   منهم لرجل  

 فيقول ، وزينتِها بُزخُرفِها فتأتي ، الجن ةَ  القيامةِ  يومَ  ليدعو وجل   عز   هللاَ  وإن  

 ؟ سبيلي في وجاهَدوا وأوذوا وقُتِلوا ، سبيلى في قاتَلوا الذين عبادي أين: 

 فيقولون ، فيَسجدون المالئكةُ  وتأتي ، حساب   بغيرِ  فيدخلونها ، الجن ةَ  لواادخُ 

 الذين هؤالءِ  من ، لك ونقدِّسُ  ، والنهارَ  الليلَ  بحمِدك نسبِّحُ  نحن رب نا: 

ب   فيقول ؟ علينا آثَْرتَهم  سبيلي في قاتَلوا الذين عبادي هؤالءِ :  وجل   عز   الر 

 بما عليكم سالم  :  باب   كلِّ  من المالئكةُ  عليهم خلفتد ، سبيلي في وأُوذوا ،

 . الدارِ  ُعْقبَى فنعم صبرتُم

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5050: الرقم أو الترغيب الصفحة

لين الُمهاجرين لفقراءِ  َمنقبة  : الحديثِ  وفي  . األو 

 قدر أي وعشيا، بكرة والمشارب المطاعم من فيها يشتهون ما لهم -ورابعا

 .عشيا وال ثم بكرة ال إذ الوقتين، هذين

 وبحرَ  ، الماءِ  بحرَ  الجن ةِ  في إن   وفي الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان

 بعدُ  األنهارُ  تشق قُ  ثم   ، الخمرِ  وبحرَ  ، الل بنِ  وبحرَ  ، لِ العسَ 
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 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  سفيان أبي بن معاوية:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0155: الرقم أو الترمذي الصفحة

 اتقى من وهم ،األتقياء العباد ويتملكه يرثه خالص حق الجنة هذه -وخامسا

  .النواهي واجتنب باألوامر، فقام بطاعته، وعمل هللا

 في منزل   منزالنِ  له إال أحد   من منكم ما ريرةوفي الصحيح عن أبي ه

 فذلك منزلَه الجنةِ  أهلُ  ورث النارَ  فدخل مات فإذا النارِ  في ومنزل   الجنةِ 

 ( اْلَواِرثُونَ  هُمُ  أُولَئِكَ )  تعالى قولُه

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0158: الرقم أو الصفحة

(( التفسير)) في والطبري ،(5055) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

 (055(( )والنشور البعث)) في والبيهقي ،(58/50)

الحين بُشرى :الحديثِ  وفي  مع عَماًل  فيَزدادون الجن ِة، في لهم بما للص 

جاءِ   .تعالى هللاِ  في الر 

 الى 75 اآليات( :58) مريم سورة] تعالى هللا بأمر الوحي تنزل -82

71]                          

ما لُ  و  رِ بِأ   إاِلَّ  ن ت ن زَّ بِّك   م  ما أ ي ِدينا ب ي ن   ما ل هُ  ر  ل ف نا و  ما خ  ما ذلِك   ب ي ن   و   كان   و 

بُّك   بُّ ( 75) ن ِسي  ا ر  ضِ  السَّماواتِ  ر  األ  ر  ما و  هُ  ب ي ن ُهما و  بُد  ط بِر   ف اع  اص   و 

تِهِ  ل مُ  ه ل   لِِعباد  ِمي  ا ل هُ  ت ع   (71) س 

 التفسير

 ال المالئكة إن: - وسلم عليه هللا لىص - لمحمد -جبريل يا- وقيل - 74

ل وإنما أنفسها، تلقاء من تتنزل  اآلخرة، أمر من نستقبله ما لل هللا، بأمر تتنز 

 أيها- ربك كان وما، واآلخرة الدنيا بين وما الدنيا، أمر من خل فناه وما

 .شيئًا ناسيًا -الرسول
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 ما وخالق ا،أمرهم ومدبر ومالكهما األرض، وخالق السماوات خالق - 77

 على واثبت للعبادة، المستحق فهو وحده، فاعبده ومدبره، ومالكه بينهما

 .العبادة في يشاركه نظير وال مثيل له فليس عبادته،

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :أمرين على اآليتان دلت

 الرسلو األنبياء من أحد على تنزل ال بالوحي هللا رسل المالئكة إن -األول

 يغفل ال والذي ومكان، زمان كل في الكائنات مدبر هللا بأمر إال البشر من

 .أرسله الملك يرسل أن شاء إذا ينساه، وال شيء عن

ِ  َرسولُ  قالَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ا أْكثَرَ  تَُزوُرنَا أاَل : لِِجْبِريلَ  لُ  َوما: }فَنََزلَتْ : الَ ق تَُزوُرنَا؟، مم   بأَْمرِ  إال   نَتَنَز 

 .اآليَةَ [ 74: مريم{ ]َخْلفَنَا وما أْيِدينَا بْينَ  ما له َربِّكَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0059: الرقم أو البخاري الصفحة

ديثِ  وفي  االنتِفاعِ  أْجلِ  ِمن البَيِت؛ إلى الَخيرِ  أهلِ  ِزيارةِ  طَلَبُ : الح 

 .بُصحبَتِهم

 ما وخالق وخالقهما واألرض السموات رب هو وجل عز هللا إن -الثاني

 تدبير إليه كذلك األزمان، تدبير إليه فكما بينهما، ما ومالك ومالكهما بينهما،

 وال عبادته، وجبت الذي فهو اإلطالق ىعل المالك أنه وبما األعيان،

 أو مثيل أو نظير وال ولد له ليس الذي المعبود، المالك سوى أحد يستحقها

 .الرحمن وهو هللا هو الذي اسمه مثل يستحق شبيه

رَ  إذا كان وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  إلهَ  ال:  قال الليلِ  منَ  تََضو 

 الَغف ارُ  العزيزُ  بينهما وما واألرضِ  السمواتِ  رب   ، القهارُ  الواحدُ  هللاُ  إال  

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5780: الرقم أو الصفحة الجامع
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 حبان وابن ،(50500(( )الكبرى السنن)) في النسائي أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 000(( )التوحيد)) في منده وابن يسير، باختالف( 1100)

َ  إن   وفي الصحيح عن سليك الغطفاني َمَواتِ  َخلَقَ  يَومَ  َخلَقَ  هللا   َواألْرضَ  الس 

َماءِ  بْينَ  ما ِطبَاقَ  َرْحَمة   ُكل   َرْحَمة   ِمئَةَ   األْرضِ  في منها َعلَ فَجَ  َواألْرِض، الس 

 علَى بَْعُضهَا َوالط ْيرُ  َواْلَوْحشُ  َولَِدهَا، علَى الَوالَِدةُ  تَْعِطفُ  فَبِهَا َرْحَمةً،

ْحَمةِ  بِهِذه أَْكَملَهَا القِيَاَمةِ  يَْومُ  كانَ  فَإَِذا بَْعض ،  .الر 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الغطفاني سليك:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0510: الرقم أو الصفحة

 يَْوًما بَاِرًزا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ  فأتَاهُ  لِلن اِس،  وَماَلئَِكتِِه، بالل 

 أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ  وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه،

َ، تَْعبُدَ  اَلةَ، وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللا  َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  الص   الَمْفُروَضةَ، الز 

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: الَ ق. َرَمَضانَ  وتَُصومَ   تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأن كَ  هللا 

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  الس اَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإن ه تََراهُ   الس 

 البُْهمُ  اإلبِلِ  ُرَعاةُ  اَولَ تَطَ  وإَذا َرب هَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن وَسأُْخبُِركَ 

ُ  إال   يَْعلَُمهُن   ال َخْمس   في البُْنيَاِن، في : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   تاََل  ثُم   هللا 

َ  إن  } وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُم   اآليَةَ،[ 24: لقمان{ ]الس اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا   يََرْوا فَلَمْ  ُرد 

 .ِدينَهُمْ  الن اسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: لَ فَقا شيئًا،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة

 لكل   كان بْينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أن   على َداللة   :الحديثِ  وفي --8

 .اآلَخرِ  في يَدُخلُ  ما فيه دَخلَ  أحُدهما أُفِرد فإذا معنًى، منهما

: تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تَشك لِ  على َداللة  : أيًضا وفيه --8

 [.85: مريم{ ]َسِوي ًا بََشًرا لَهَا فَتََمث لَ }

 .والُمراقَبةِ  اإلخالصِ  ِعظَمِ  بَيانُ : وفيه --2
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ا ُسئِلَ  إذا العالِمَ  أن  : وفيه --4  ذلك يَنقُصُ  وال أْدري، ال: يقولُ  يَعلَُمه ال عم 

 .ِعلِمه وُوفورِ  وتَقواهُ  َوَرِعه على يُدل   بلْ  َجاللتِه، ِمن

 شيئًا بِهِ  تشركَ  واَل  ، هللاَ  تعبُدَ  أنْ  اإلسالمُ  وفي الصحيح عن أبي ذر الغفاري

 وتَُحج   ، رمضانَ  وتَصومَ  ، المفروَضةَ  الزكاةَ  وتَُؤِديَ  ، الصالةَ  وتقيمَ  ،

 البيتَ 

:  المصدر|  لبانياأل:  المحدث|  هريرة وأبو الغفاري ذر أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0557: الرقم أو الجامع الصفحة صحيح

: فقالَ . علَي   اشتَِرطْ  هللاِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا

الةَ  وتَُصلِّي َشيئًا، به تُشِركُ  وال هللاَ، تَعبُدُ  كاةَ  وتَُؤدِّي الَمكتوبةَ، الص   الز 

 .الكافِرِ  ِمنَ  وتَبَرأُ  لِلُمسلِِم، وتَنَصحُ  ،الَمفروضةَ 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  58510: الرقم أو المسند الصفحة تخريج

  صحيح

( 58510) وأحمد يسير، باختالف( 5555) النسائي أخرجه:  التخريج

 له واللفظ

 عليه هللاُ  َصل ى للنبيِّ  قالَ  َرُجاًل  أن   وفي الصحيح عن أبي أيوب االنصاري

 هللاُ  َصل ى النبي   وقالَ . له ما له ما: قالَ  الَجن ةَ، يُْدِخلُنِي بَعَمل   أْخبِْرنِي: وسل مَ 

َ  تَْعبُدُ  له، ما ب  أرَ : وسل مَ  عليه اَلةَ، وتُقِيمُ  شيئًا، به تُْشِركُ  واَل  هللا   وتُْؤتي الص 

َكاةَ، ِحمَ  وتَِصلُ  الز   .الر 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األنصاري أيوب أبو:  الراوي

 في أورده: ] المحدث حكم خالصة|  5087: الرقم أو البخاري الصفحة

 وأبوه عثمان بن محمد حدثنا شعبة حدثنا: بهز قال:  وقال[ صحيحه

 النبي عن أيوب أبي عن طلحة بن موسى سمعا أنهما هللا عبد بن عثمان

 هو إنما محفوظ غير محمد يكون أن أخشى. بهذا وسلم عليه هللا صلى

 .عمرو
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ذُ   بحَسب عليها، بالحضِّ  األعمال بعضِ  تخصيصُ  الحديثِ  هذا ِمن ويُؤخ 

ا أكثرَ  عليها للت نبيهِ  وافتقاِره المخاطَب حالِ  ا ِسواها؛ مم   عليه، لمَشق تِها إم 

ا  .أمِرها في لتساهُلِه وإم 

دِ  على وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى النبيِّ  ِحرصُ : الحديثِ  وفي تِه تَزو   أبوابِ  ِمن أم 

 .الجن ةِ  في دَرجاتُهم تَزدادَ  حت ى الخيِر؛

برُ  وفي الصحيح عن أبي مالك األشعري  ضياء   الص 

 كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري مالك أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو الصفحة السنة

 .مطوال  ( 000) مسلم أخرجه:  التخريج

ِ  واْلَحْمدُ  اإليماِن، َشْطرُ  الط هُورُ  وفي الصحيح عن أبي مالك األشعري  لِل 

ِ  واْلَحْمدُ  هللاِ  وُسْبحانَ  الِميزاَن، تَْمَلُ   الس َمواتِ  بْينَ  ما -تَْمَلُ  أَوْ - تَْمآَلنِ  لِل 

الةُ  واألْرِض، ، والص  َدقَةُ  نُور  ، والص  ْبرُ  بُْرهان  ، والص  ة   قُْرآنُ والْ  ِضياء   ُحج 

 .ُموبِقُها أوْ  فَُمْعتِقُها، نَْفَسهُ  فَبايِع   يَْغُدو الن اسِ  ُكل   َعلَْيَك، أوْ  لََك،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األشعري مالك أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  000: الرقم أو الصفحة

 .األَْجرِ  ِمن لهما ما وبيانُ  والط هارةِ  الُوضوءِ  فضلُ : الحديثِ  وفي --5

 من صاحبَها تُعتِقُ  التي اإليماني ةِ  واألعمالِ  األقوالِ  بعضِ  بيانُ : وفيه --8

 .الن ارِ 

 ما لنَْفِسه فليعملْ  عملِه؛ بجريرةِ  يُؤَخذُ  انَ اإلنس أن   على تنبيه  : وفيه --2

 ..أرادَ 

ْبرُ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك ْدَمةِ  ِعْندَ  الص   .األُولَى الص 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5000: الرقم أو الصفحة
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 (807) ومسلم ،(5090) ريالبخا أخرجه:  التخريج

ِمع تُ وفي الصحيح  الِك   بن   أن س   س   فاَُلنَةَ؟ تَْعِرفِينَ : أْهلِهِ  ِمن اِلْمَرأَة   يقولُ  م 

 قَْبر ، ِعْندَ  تَْبِكي وهي بهَا َمر   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   فإن  : قالَ  نََعْم،: قالَتْ 

َ، ات قِي: فَقالَ  : قالَ  ُمِصيبَتِي، ِمن ِخْلو   فإن كَ  َعنِّي، إلَْيكَ : تْ فَقالَ  واْصبِِري، هللا 

ِ  َرسولُ  لَكِ  قالَ  ما: فَقالَ  َرُجل   بهَا فََمر   وَمَضى، فََجاَوَزهَا  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  لََرسولُ  إن ه: قالَ  َعَرْفتُهُ؟ ما: قالَتْ  وسل َم؟ : قالَ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ابًا، عليه تَِجدْ  فَلَمْ  بَابِهِ  إلى فََجاَءتْ  ِ، َرسولَ  يا: فَقالَتْ  بَو  ِ  هللا   َعَرْفتَُك، ما وهللا 

ْبرَ  إن  : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   فَقالَ  لِ  ِعْندَ  الص   .َصْدَمة   أو 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5515: الرقم أو الصفحة

 .وسل م عليه هللاُ  صل ى النبيِّ  تَواُضع: الحديث وفي --5

 .الميِّت على البُكاءِ  ِعندَ  المرأةِ  موعظةُ : وفيه --8

ا المرأةَ  يَنتِهرْ  لم حيثُ  ُخلقِه؛ وكريمُ  وسل م عليه هللا صل ى ِرفقُه: وفيه --2  لَم 

 .بُمصيبتِها عَذَرها بل قولَه، عليه رد تْ 

 77 اآليات( :58) مريم سورة]  البعث إنكار في المشركين شبهة -55

         [50 الى

ي قُولُ  ن سانُ  و  ِ ف   ِمتُّ  ما أ إِذا اإل  و  جُ  ل س  ر  ي  ا أُخ  ال( 77) ح  ُكرُ  أ و  ن سانُ  ي ذ  ِ  أ نَّا اإل 

ل ق ناهُ  ل م   ق ب لُ  ِمن   خ  ي   ي كُ  و  بِّك   ف و  ( 75) ئا  ش  نَُّهم   ر  ُشر  الشَّياِطين   ل ن ح   ثُمَّ  و 

نَُّهم   ِضر  ل   ل نُح  و  ه نَّم   ح  نَّ  ثُمَّ ( 79) ِجثِي  ا ج  دُّ  أ يُّهُم   ِشيع ة   ُكلِّ  ِمن   ل ن ن ِزع  ل ى أ ش   ع 

منِ  ح  نُ  ثُمَّ ( 78) ِعتِي  ا الرَّ ل مُ  ل ن ح  لى ُهم   بِالَِّذين   أ ع  إِن   (50) اِصلِي    بِها أ و   و 

لى كان   واِرُدها إاِلَّ  ِمن ُكم   بِّك   ع  ت ما   ر  ق ِضي  ا ح  ي ثُمَّ ( 55) م  ا الَِّذين   نُن جِّ  اتَّق و 

رُ  ن ذ   (50) ِجثِي  ا فِيها الظَّالِِمين   و 

 التفسير

 من أخرج سوف فإني مت   أإذا: استهزاء للبعث؛ المنكر الكافر ويقول - 77

 .لبعيد هذا إن! ة؟ثاني حياة حي ًا قبري
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 فيستدل  ! شيئًا؟ يكن ولم قبل من خلقناه أنا للبعث المنكر هذا يتذكر أََوال - 75

 .وأيسر أسهل الثاني الخلق أن مع الثاني، الخلق على األول بالخلق

 مصحوبين المحشر إلى قبورهم من لنخرجن هم -الرسول أيها- فورب ك - 77

 على باركين أذالء، جهنم أبواب إلى هملنسوقن   ثم أضل وهم، الذين بشياطينهم

 .ركبهم

 أشدهم الضالل طوائف من طائفة كل من وعنف بشدة لنجذبن   ثم - 77

 .قادتهم وهم عصيانًا،

ها ومقاساة النار بدخول أحق   هم بالذين أعلم لنحن ثم - 58  .ومعاناته حر 

 ىعل المضروب الصراط فوق سيعبر إال أحد -الناس أيها- منكم وما - 58

 .لقضائه راد   فال هللا، قضاه ُمْبَرًما قضاء العبور هذا كان جهنم، متن

 أوامره بامتثال ربهم اتقوا الذين نسل م الصراط على العبور هذا بعد ثم - 58

 الفرار يستطيعون ال ركبهم، على باركين الظالمين ونترك نواهيه، واجتناب

 .منها

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما الكريمات اآليات من يستنبط

 داعي ال ولكن موته، بعد إعادته ويستبعد البعث منكر الكافر يتعجب -8

خلق  من أن ألدرك قليال تأمل ولو شيء، كل على قادر هللا فإن لتعجبه،

 ابتداء من أهون واإلعادة أخرى، مرة إعادته على قادر العدم، من اإلنسان

  .عليه سواء فهما لل بالنسبة أما نسان،اإل عقل ميزان في الخلق

 ثُم   ُغْراًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، تُْحَشُرونَ     وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

لَ  بََدْأنَا كما: }قََرأَ  [ 884: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكن ا إن ا َعلَْينَا َوْعًدا نُِعيُدهُ  َخْلق   أَو 

لُ   َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَْصَحابِي ِمن بِرَجال   يُْؤَخذُ  ثُم   ُم،إِْبَراِهي يُْكَسى َمن فأو 

َماِل، ينَ  يََزالُوا لَمْ  إن هُمْ : فيُقَالُ  أَْصَحابِي،: فأقُولُ  الشِّ  ُمْنذُ  أَْعقَابِِهمْ  علَى ُمْرتَدِّ

الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  كما فأقُولُ  فَاَرْقتَهُْم،  َشِهيًدا عليهم َوُكْنتُ : }َمْريَمَ  ابنُ  ِعيَسى الص 

ا فيهم، ُدْمتُ  ما قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوف ْيتَنِي فَلَم   شيء   ُكلِّ  علَى َوأَْنتَ  عليهم، الر 
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ْبهُمْ  إنْ  َشِهيد ، { الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَْنتَ  فإن كَ  لهمْ  تَْغفِرْ  وإنْ  ِعبَاُدَك، فإن هُمْ  تَُعذِّ

دُ : قالَ  ،[887: المائدة] ، فَ يُوسُ  بنُ  ُمَحم  ِ، عبدِ  أَبِي عن ُذِكرَ  الفََرْبِري   عن هللا 

ونَ  هُمُ : قالَ  قَبِيَصةَ، وا ال ِذينَ  الُمْرتَد   بَكر   أَبُو فَقَاتَلَهُمْ  بَْكر   أَبِي َعْهدِ  علَى اْرتَد 

ُ  َرِضيَ   .عْنه هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0555: الرقم أو البخاري الصفحة

 .الَغيبِ  عنِ  وسل م علَيه هللاُ  صل ى إخباُره :الحديثِ  في --5

 .وسل م علَيه هللاُ  صل ى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --8

 .الس الم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --2

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --4

يصة   غيِرهم أو األنبياءِ  من أحًدا يَخص   قَد هللاَ  أن  : وفيه --7  بها يَتَمي ز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  ذلكَ  يُوِجب وال غيِره، َعن

 القبور، من البعث بعد أيضا ثابت أمر للحساب الخالئق وجمع الحشر -8

 .سلسلة في شيطان مع مقرونا ركاف كل ويحشر

 من فيه هم ما لشدة فهم جهنم، حول ركبهم على جاثين الكفار هللا يحضر -2

 .القيام على يقدرون ال األهوال

 الن ارَ  يدخلَ  ال أن ألَرجو إنِّي وفي الصحيح عن عن حفصة أم المؤمنين

ُ  شاءَ  إن أحد   ِ  رسولَ  يا: قلتُ  :قالَ .  الُحديبيَةَ  أو بدًرا َشهدَ  ِمم ن هللا   أليسَ  هللا 

ُ  قالَ   فلم: قالَ .  ؟ َمْقِضي ًا َحْتًما َربِّكَ  َعلَى َكانَ  َواِرُدهَا إاِل   ِمْنُكمْ  َوإِنْ : هللا 

ي ثُم  : تسمعيهِ   . ِجثِي ًا فِيهَا الظ الِِمينَ  َونََذرُ  ات قَْوا، ال ِذينَ  نُنَجِّ

 كتاب تخريج:  المصدر|  لبانياأل:  المحدث|  المؤمنين أم حفصة:  الراوي

 على جيد إسناده:  المحدث حكم خالصة|  970: الرقم أو السنة الصفحة

 مسلم شرط
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ُ، شاءَ  إنْ  الن اَر، يَْدُخلُ  ال وفي الصحيح عن أم مبشر األنصارية  ِمن هللا 

 هللاِ، َرسولَ  يا بَلَى،: قالَتْ  تَْحتَها بايَُعوا ال ِذينَ  أَحد ، الش َجَرةِ  أْصحابِ 

ُ  َصل ى النبي   فقالَ { واِرُدها إال   ِمنُكم َوإنْ : }َحْفَصةُ  فقالَتْ  فاْنتَهََرها،  عليه هللا 

ُ  قالَ  قدْ : وسل مَ  ي ثُم  : }وجل   عز   هللا   {.ِجثِي ًا فيها الظ الِِمينَ  ونََذرُ  ات قَْوا ال ِذينَ  نُنَجِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  ممسل:  المحدث|  األنصارية مبشر أم:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0587: الرقم أو الصفحة

 .الِعْلمِ  فى ُمناظَرةِ الْ  على َدليل   :الحديثِ  في --5

الحينَ  هْديِ  ِمن أن  : وفيه --8 ؤالَ  االعتراضَ  الص   .الفائدةِ  الستخراجِ  والس 

ضوانِ  بَيعةِ  أهلِ  الشجرةِ  أصحابِ  فَضلُ : وفيه --2  .عنهم هللاُ  رِضي الرِّ

 وهم وأعصاهم، الناس أعتى باطل دين وأهل أمة كل من هللا يستخرج -4

        .عليهم العذاب اعفةلمض والرؤساء، القادة

َجتْ  الن فُوسُ  َوإَِذا قولِه في يقول عمر   بشير سمعتُ  بن النعمان عن   هو ُزوِّ

جُ  الرجلُ  جُ  والرجلُ  ، الجنةِ  أهلِ  من نظيَره يُزوِّ .  النارِ  أهلِ  من نظيَره يُزوِّ

 (وأشباهَهُمْ :  قالوفي رواية)   َوأَْزَواَجهُمْ  ظَلَُمْوا ال ِذينَ  اْحُشُرْوا قرأ ثم

:  المصدر|  العسقالني حجر ابن:  المحدث|  بشير بن النعمان:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  9/170: الرقم أو حجر الصفحة البن الباري فتح

 صحيح متصل إسناده

 يخلد وبمن والجن، اإلنس من النار، بدخول أحق هو بمن أعلم تعالى هللا -7

 .بالعذا تضعيف يستحق وبمن فيها،

 ال الصراط، على المرور أي النار، على الخالئق جميع ورود إن -7

  . محالة ال واقع أمر النار، في الدخول

ِ  َرسولَ  يا: قالوا الن اسَ  أن   روي البخاري عن أبي هريرة  َرب نَا نََرى هلْ  هللا 

 ال: قالوا َسَحاب   ُدونَهُ  سَ لي البَْدرِ  لَْيلَةَ  القََمرِ  في تَُماُرونَ  هلْ : قالَ  القِيَاَمِة؟ يَومَ 

ِ، َرسولَ  يا  اَل،: قالوا َسَحاب   ُدونَهَا ليسَ  الش ْمسِ  في تَُماُرونَ  فَهلْ : قالَ  هللا 
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 شيئًا يَْعبُدُ  كانَ  َمن: فيَقولُ  القِيَاَمِة، يَومَ  الن اسُ  يُْحَشرُ  َكذلَك، تََرْونَهُ  فإن ُكمْ : قالَ 

 يَت بِعُ  َمن وِمْنهُمْ  القََمَر، يَت بِعُ  َمن وِمْنهُمْ  الش ْمَس، بِعُ يَت   َمن فَِمْنهُمْ  فَْليَت بِْع،

ةُ  هِذه وتَْبقَى الط َواِغيَت، ُ  فَيَأْتِيِهمُ  ُمنَافِقُوهَا، فِيهَا األُم   َرب ُكْم، أنَا: فيَقولُ  هللا 

ُ  فَيَأْتِيِهمُ  َعَرْفنَاهُ، نَاَرب   َجاءَ  فَإَِذا َرب نَا، يَأْتِيَنَا حت ى َمَكانُنَا هذا فيَقولونَ  : فيَقولُ  هللا 

َراطُ  فيُْضَربُ  فَيَْدُعوهُمْ  َرب نَا، أْنتَ : فيَقولونَ  َرب ُكْم، أنَا  ظَْهَرانَيْ  بْينَ  الصِّ

لَ  فأُكونُ  َجهَن َم، ُسلِ  ِمنَ  يَُجوزُ  َمن أو  تِِه، الر   إال   أَحد   يَوَمئذ   يَتََكل مُ  واَل  بأُم 

ُسلُ  ُسلِ  وَكاَلمُ  ،الر   َشْوكِ  ِمْثلُ  َكاَللِيبُ  َجهَن مَ  وفي َسلِّْم، َسلِّمْ  الل هُم  : يَوَمئذ   الر 

ْعَداِن، ْعَداِن؟ َشْوكَ  َرأَْيتُمْ  هلْ  الس  ْعَدانِ  َشْوكِ  ِمْثلُ  فإن هَا: قالَ  نََعْم،: قالوا الس   الس 

ُ  إال   ِعظَِمهَا قَْدرَ  يَْعلَمُ  ال أن ه غيرَ   يُوبَقُ  َمن فَِمْنهُمْ  بأَْعَمالِِهْم، الن اسَ  تَْخطَفُ  ،هللا 

ُ  أَرادَ  إَذا حت ى يَْنُجو، ثُم   يَُخْرَدلُ  َمن وِمْنهُمْ  بَعَملِِه،  أْهلِ  ِمن أَرادَ  َمن َرْحَمةَ  هللا 

ُ  أَمرَ  الن اِر، َ، يَْعبُدُ  كانَ  َمن يُْخِرُجوا أنْ : الَماَلئَِكةَ  هللا   ُجونَهُمْ فيُْخرِ  هللا 

ُجوِد، بآثَارِ  ويَْعِرفُونَهُمْ  مَ  الس  ُ  وَحر  ُجوِد، أثَرَ  تَأُْكلَ  أنْ  الن ارِ  علَى هللا   الس 

ُجوِد، أثَرَ  إال   الن ارُ  تَأُْكلُهُ  آَدمَ  اْبنِ  فَُكل   الن اِر، ِمنَ  فَيَْخُرُجونَ   ِمنَ  فَيَْخُرُجونَ  الس 

 في الِحب ةُ  تَْنبُتُ  كما فَيَْنبُتُونَ  الَحيَاِة، َماءُ  عليهم فيَُصب   اْمتََحُشوا قَدِ  الن اِر،

ْيِل، َحِميلِ  ُ  يَْفُرغُ  ثُم   الس   الَجن ةِ  بْينَ  َرُجل   ويَْبقَى الِعبَادِ  بْينَ  القََضاءِ  ِمنَ  هللا 

 يا: فيَقولُ  ،الن ارِ  قِبَلَ  بَوْجِههِ  ُمْقبِل   الَجن ةَ  ُدُخواًل  الن ارِ  أْهلِ  آِخرُ  وهو والن ارِ 

: فيَقولُ  َذَكاُؤهَا، وأَْحَرقَنِي ِريُحهَا قََشبَنِي قدْ  الن اِر، َعنِ  وْجِهي اْصِرفْ  َربِّ 

تَِك، ال: فيَقولُ  ذلَك؟ غيرَ  تَْسأَلَ  أنْ  بكَ  ذلكَ  فُِعلَ  إنْ  َعَسْيتَ  هلْ   فيُْعِطي وِعز 

 َ ُ  فَيَْصِرفُ  وِميثَاق ، َعْهد   ِمن يََشاءُ  ما هللا   علَى به أْقبَلَ  فَإَِذا الن اِر، َعنِ  وْجهَهُ  هللا 

ُ  َشاءَ  ما َسَكتَ  بَْهَجتَهَا َرأَى الَجن ِة، ْمنِي َربِّ  يا: قالَ  ثُم   يَْسُكَت، أنْ  هللا   ِعْندَ  قَدِّ

ُ  فيَقولُ  الَجن ِة، بَابِ   غيرَ  تَْسأَلَ  ال أنْ  والِميثَاَق، الُعهُودَ  أْعطَْيتَ  قدْ  أليسَ : له هللا 

 إنْ  َعَسْيتَ  فَما: فيَقولُ  َخْلقَِك، أْشقَى أُكونُ  ال َربِّ  يا: فيَقولُ  َسأَْلَت؟ ُكْنتَ  الذي

تَِك، ال: فيَقولُ  َغْيَرهُ؟ تَْسأَلَ  ال أنْ  ذلكَ  أُْعِطيتَ   ذلَك، غيرَ  أْسأَلُ  ال وِعز 

ُمهُ  وِميثَاق ، َعْهد   ِمن َشاءَ  ما َرب هُ  فيُْعِطي  بَابَهَا، بَلَغَ  فَإَِذا ن ِة،الجَ  بَابِ  إلى فيُقَدِّ

ُروِر، الن ْضَرةِ  ِمنَ  فِيهَا وما َزْهَرتَهَا، فََرأَى ُ  َشاءَ  ما فَيَْسُكتُ  والس   أنْ  هللا 

ُ  فيَقولُ  الَجن ةَ، أْدِخْلنِي َربِّ  يا: فيَقولُ  يَْسُكَت،  ما آَدَم، اْبنَ  يا وْيَحكَ : هللا 

 أُْعِطيَت؟ الذي غيرَ  تَْسأَلَ  ال أنْ  والِميثَاَق، ودَ الُعهُ  أْعطَْيتَ  قدْ  أليسَ  أْغَدَرَك،

ُ  فَيَْضَحكُ  َخْلقَِك، أْشقَى تَْجَعْلنِي ال َربِّ  يا: فيَقولُ   له يَأَْذنُ  ثُم   منه، وجل   عز   هللا 

،: فيَقولُ  الَجن ِة، ُدُخولِ  في ُ  قالَ  أُْمنِي تُهُ، اْنقَطَعَ  إَذا حت ى فَيَتََمن ى تََمن   عز   هللا 
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ُرهُ  أْقبَلَ  وَكَذا، َكَذا ِمن: وجل   ، به اْنتَهَتْ  إَذا حت ى َرب هُ، يَُذكِّ ُ  قالَ  األَمانِي   هللا 

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  ألبِي الُخْدِري   َسِعيد   أبو قالَ  معهُ  وِمْثلُهُ  ذلكَ  لكَ : تََعالَى  هللا 

ِ  َرسولَ  إن  : عْنهَما ُ  قالَ : قالَ  سل مَ و عليه هللاُ  َصل ى هللا   وَعَشَرةُ  ذلكَ  لكَ : هللا 

ِ  َرسولِ  ِمن أْحفَظْ  لَمْ : هَُرْيَرةَ  أبو قالَ  أْمثَالِِه، : قَْولَهُ  إال   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 .أْمثَالِهِ  وَعَشَرةُ  لكَ  ذلكَ : يقولُ  َسِمْعتُهُ  إنِّي: َسِعيد   أبو قالَ  معهُ  وِمْثلُهُ  ذلكَ  لكَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  907: الرقم أو الصفحة

ذُ  الةَ  أن   :الحديثِ  هذا ِمن ويُؤخ  كوعِ  ِمن فيها لِما األعماِل؛ أفضلُ  الص   الر 

 ما أقَربُ : الس المُ  عليه قال وقد الس جوِد، أثَرَ  تأُكلُ  ال الن ارَ  فإن   والس جوِد؛

 سَجد إذا هللاِ  إلى العبدُ  يكونُ 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِن ُكمْ } نزلت لما قال عباس   ابنِ  عن {  َجهَن مَ  بُ َحصَ  هللا 

}  فنزلت قال هللاِ  دون من يُعبدون وعزير   وعيسى فالمالئكةُ : المشركون قال

 { ُمْبَعُدونَ  َعْنهَا أُولَئِكَ  اْلُحْسنَى ِمن ا لَهُمْ  َسبَقَتْ  ال ِذينَ  إِن  

 العليل شفاء:  المصدر|  القيم ابن:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/500: الرقم أو الصفحة

 إال   الن اَر، فَيَلِجَ  الَولَِد، ِمنَ  ثاََلثَة   لُِمْسلِم   يَُموتُ  ال  :هريرة أبيروي البخاري  

ِ  عبدِ  أَبُو قالَ . القََسمِ  تَِحل ةَ   [.58: مريم{ ]واِرُدهَا إال   ِمنُكم َوإنْ : }هللا 

 البخاري صحيح:  المصدر|  خاريالب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5015: الرقم أو الصفحة

إِن  : تعالى قوله في  الرؤية أو الصراط على الجواز وهو واِرُدها إاِلَّ  ِمن ُكم   و 

       .النار مسيس من شيء ذلك في يكون فال المة،س دخول الدخول أو

 قعودا فيها الكافرين ويترك جهنم، نار من ويخلصهم المتقين، هللا بنجي -5

 فإنه دخلها، وإن الكبيرة صاحب أن: المقبول والمذهب. الدوام على مخلدين

 (05/ 508  : القرطبي تفسير) . ينجو ثم ذنبه بقدر يعاقب



117 
 

ابِقونَ  اآلِخرونَ  نحن ريرةوفي الصحيح عن أبي ه لُ  القيامِة، يَومَ  الس   أو 

تي ِمن ُزمرة    َرُجل   ُكلِّ  صورةُ  عليهم، ِحسابَ  ال أَْلفًا َسبعونَ  الجن ةَ  يَدُخلون أُم 

 َكوَكب   َضوءِ  أَشدِّ  على يَلونهم الذين ثم البَدِر، لَيلةَ  القَمرِ  صورةِ  على منهم

 .ناِزلُ مَ  ذلك بَعدَ  هم ثم الس ماِء، في

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  50159: الرقم أو المسند الصفحة

 والترمذي ،(0905) ومسلم ،(0005) البخاري أخرجه:  التخريج

( 50159) وأحمد يسير، باختالف مطوال  ( 5000) ماجه وابن ،(0105)

 له واللفظ

لُ  الصحيح عن أبي هريرةوفي   لَْيلَةَ  القََمرِ  ُصوَرةِ  علَى الَجن ةَ  تَْدُخلُ  ُزْمَرة   أَو 

، َرُجل   قَْلبِ  علَى قُلُوبُهُمْ  إَضاَءةً، َكْوَكب   َكأََشدِّ  إْثِرِهمْ  علَى والذينَ  البَْدِر،  واِحد 

 منهما واِحَدة   ُكل   تَاِن،َزْوجَ  منهمْ  اْمِرئ   لُِكلِّ  تَبَاُغَض، واَل  بْينَهُمْ  اْختاَِلفَ  ال

َ  يَُسبُِّحونَ  الُحْسِن، ِمنَ  لَْحِمهَا وَراءِ  ِمن َساقِهَا ُمخ   يَُرى  ال وَعِشي ًا، بُْكَرةً  هللا 

ةُ، الذ هَبُ  آنِيَتُهُمُ  يَْبُصقُوَن، واَل  يَْمتَِخطُوَن، واَل  يَْسقَُموَن،  وأَْمَشاطُهُمُ  والفِض 

ةُ  ِرِهمُ َمَجامِ  وَوقُودُ  الذ هَُب،  وَرْشُحهُمُ  ،- الُعودَ  يَْعنِي: اليََمانِ  أَبُو قالَ  - األلُو 

 .الِمْسكُ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0057: الرقم أو الصفحة

 أْصحابًا أْكثرُ  أي همْ  يَتباهُونَ  األْنبياءَ  إن   وفي الصحيح عن سمرة بن جندب

تِه من  ِمْنهمْ  رُجل   ُكل   إن   و ، واِرَدةً  ُكلِِّهمْ  أْكثَرهمْ  يَوَمئِذ   أكونَ  أنْ  فأَْرُجو ، أُم 

تِه من عَرفَ  َمنْ  يَدُعو َعَصا َمعهُ  مآْلنَ  حْوض   على قائِم   يَوَمئِذ    لِكلِّ  و ، أُم 

ة    نبي همْ  بِها يَعِرفُهمْ  ِسيَما أُم 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  دبجن بن سمرة:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  5197: الرقم أو الصفحة

( 58) مريم سورة]  الدنيا في الحال بحسن للمشركين أخرى شبهة -51

 [57 الى 50 اآليات:
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إِذا ل ي ِهم   تُت لى و  ف ُروا الَِّذين   قال   ب يِّنات   آياتُنا ع  نُ  لِلَِّذين   ك  ي ر   ال ف ِريق ي نِ  أ يُّ  واآم   خ 

قاما   س نُ  م  أ ح  م  ( 50) ن ِدي  ا و  ك  نا و  ل ك  ن   ِمن   ق ب ل هُم   أ ه  س نُ  ُهم   ق ر  يا   أ ثاثا   أ ح  ِرء   و 

ن   قُل  ( 55) الل ةِ  فِي كان   م  ُدد   الضَّ منُ  ل هُ  ف ل ي م  ح  ا الرَّ د   تَّى م  ا إِذا ح  أ و   ما ر 

ُدون   ا يُوع  ا اب  ال ع ذ إِمَّ إِمَّ ة   و  ل ُمون   السَّاع  ي ع  ن   ف س  ر   ُهو   م  كانا   ش  ع فُ  م  أ ض   و 

ي ِزيدُ ( 51) ُجن دا   ُ  و  ا الَِّذين   هللاَّ و  ت د  ال باقِياتُ  هُدى   اه  الِحاتُ  و  ي ر   الصَّ  ِعن د   خ 

بِّك   ي ر   ث وابا   ر  خ  ا و  د   ر   (57) م 

 التفسير

 الكفار قال واضحات رسولنا على لمنزلةا آياتنا الناس على تُْقرأ وإذا - 52

 أم فريقنا: ومجتمًعا مجلًسا وأحسن ومسكنا، إقامة خير فريقينا أي  : للمؤمنين

 !فريقكم؟

 فيه هم بما المفتخرين الكفار هؤالء قبل أهلكناها التي األمم أكثر وما - 54

ق من م ثيابهم، لنفاسة منظًرا وأحسن أموااًل، منهم أحسن هي مادي، تفو   وتنع 

 .أبدانهم

 حتى الرحمن فسيمهله ضالله في يتخب ط كان من: -الرسول أيها- قل - 57

 في المعجل العذاب من به يوعدون كانوا ما عاينوا إذا حتى ضالاًل، يزداد

ل أو الدنيا،  وأقل منزاًل  شر هو من حينئذ فسيعلمون القيامة يوم المؤج 

 المؤمنين؟ فريق أم فريقهم أهو ناصرا،

 اهتدوا الذين هللا يزيد ضالاًل، يزدادوا حتى لئك أو اإلمهال ومقابل - 57

ية الصالحات واألعمال وطاعة، إيمانًا  عند أنفع األبدية السعادة إلى المؤد 

 .عاقبة وخير جزاء، -الرسول أيها- ربك

   قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 :يأتي ما على باآليات يستدل

 الجهلة تصورات عن تختلف الصحيحة ومفاهيمه الدين معايير إن -8

 وكثرة الحال وحسن الغنى أن يرون فهؤالء والعصاة، الكفار من والعوام

. المؤمنين على وأفضليتهم خيريتهم على دليل النادي أو المجلس أهل

 فهو ماله كثر من أن وإيهامهم المستضعفين على الشبهة إدخال وغرضهم
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 ولم غنيا، المسلمين في وال فقيرا الكفار في يروا لم موكأنه دينه، في المحق

ى تعالى هللا أن يعلموا                   .إليها الميل وفرط بالدنيا، االغترار عن أولياءه نح 

تِ  وفي الصحيحين عن أبي هريرة  أُوثِْرتُ : الن ارُ  فَقالتِ  والن اُر، الَجن ةُ  تَحاج 

 الن اسِ  ُضَعفاءُ  إال   يَْدُخلُنِي ال لي ما: الَجن ةُ  وقالتِ  ِريَن،والُمتََجبِّ  بالُمتََكبِِّرينَ 

ُ  قالَ  وَسقَطُهُْم،  ِمن أشاءُ  َمن بكِ  أْرَحمُ  َرْحَمتي أْنتِ : لِْلَجن ةِ  وتَعالَى تَباَركَ  هللا 

 ُكلِّ ولِ  ِعباِدي، ِمن أشاءُ  َمن بكِ  أَُعذِّبُ  َعذابِي أْنتِ  إن ما: لِلن ارِ  وقالَ  ِعباِدي،

ا ِمْلُؤها، منهما واِحَدة    قَْط، قَطْ : فَتَقُولُ  ِرْجلَهُ  يََضعَ  حت ى تَْمتَلِئُ  فال: الن ارُ  فأم 

ُ  يَْظلِمُ  وال بَْعض ، إلى بَْعُضها ويُْزَوى تَْمتَلِئُ  فَهُنالِكَ   َخْلقِهِ  ِمن وجل   عز   هللا 

ا أَحًدا، َ  فإن  : الَجن ةُ  وأَم   .َخْلقًا لها يُْنِشئُ  وجل   عز   هللا 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5910: الرقم أو الصفحة

 (0957) ومسلم له، واللفظ( 5910) البخاري أخرجه:  التخريج

 وتعالى، سبحانه خالقِهما عندَ  والنارُ  الجنةُ  اْختََصَمتِ  :الحديثِ  هذا وفي

 الِكبر بأهل ْصتُ اْختُصِ : أي والمتجبِّرين، بالمتكبِّرين أُوثِْرتُ : النارُ  فقالت

: أي! وَسقَطُهم الناسِ  ُضَعفَاءُ  إال   يَدُخلني ال لي؟ ما: الجنةُ  وقالت والتجب ر،

: للجنة وتعالى تبارك هللاُ  فقال! وَضعفِهم؟ لفقِرهم الناسِ  أَعيُن ِمن الس اقِطون

 َعذابِي أنتِ  إن َما: »للنارِ  وقال ،«ِعبادي ِمن أَشاءُ  َمن بك أَْرَحمُ  َرْحَمتِي أَْنتِ »

 تَْمتَلِئُ  ما: أي ِمْلُؤها، منهما واحدة   ولكلِّ  ،«ِعبادي ِمن أَشاءُ  َمن بك أعذِّب

ا به؛ : أي قَْط، قَطْ  قَطْ : فتَقُول فيها ِرْجلَه الَجب ارُ  يََضعَ  حت ى تَْمتَلِئُ  فال النارُ  فأم 

 بعُضها ويَْلتَقِي ِمعيَْجتَ : أي بعض ، إلى بعُضها ويُْزَوى تمتلِئُ  فهُنا َكفَى، َكفَى

ا شيئًا، َخْلقِه ِمن وجل   عز   هللاُ  يَظلِم وال فيها، َمن على ببعض    فإن   الجنةُ  وأم 

 فيُدِخلهم خيًرا، يَْعَملوا أناًسالم لها يُنِشئُ : يعني َخْلقًا، لها يُنِشئُ  وجل   عز   هللاَ 

 .تعالى هللا ِمن فضل   وهذا إي اها،

ِ  برسولِ  قَُرْيش   من المَلُ  مر   عن عبد هللا بن مسعوداخرج االمام احمد     هللا 

ُ  صل ى ار   ، وبالل   ، ُصهَْيب  :  وعنَدهُ  ، وسل مَ  عليهِ  هللا   ، وخب اب   ، وعم 

دُ  يا:  فقالوا ، المسلمينَ  ضعفاءِ  من وغيُرهُم  من بِهَؤالءِ  أرضيتَ  ، محم 
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ُ  من   ال ذينَ  أَهَؤالءِ  ؟ قوِمكَ   ؟ لِهَؤالءِ  تبًعا نصيرُ  أنحنُ  ؟ بيننا من عليِهم هللا 

 تَْطُردِ  َواَل :  اآليةُ  هِذهِ  فنزلتْ  ، نت بَعكَ  أن طردتَهُم إن فلعل كَ  ، عنكَ  اطردهُم

 اآليةِ  آخرِ  إلى بِبَْعض   بَْعَضهُمْ  فَتَن ا َوَكَذلِكَ  َواْلَعِشيِّ  بِاْلَغَداةِ  َرب هُمْ  يَْدُعونَ  ال ِذينَ 

 عمدة:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا : الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/557: الرقم أو التفسير الصفحة

 صحيح

 والطبراني ،(0055) والبزار ،(0891) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 50100( )50/079)

 أتْوهُ  ؛ مكةَ  شرفِ األ بنُ  كعبُ  قدم لما وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 أم خير   فنحنُ  ، يثربَ  أهلِ  سيدُ  وأنت ، والسدانةِ  السقايةِ  أهلُ  نحنُ :  فقالوا

 ، منه خير   أنتم:  فقال ؟ منا خير   أن هُ  يزعمُ  قوِمه من المنبترُ  الصنيبيرُ  هذا

 وأُنزلت ، اأْلَْبتَرُ  هُوَ  َشانِئَكَ  إِن  :  وسل م عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولِ  على فنزلتْ 

 َوالط اُغوتِ  بِاْلِجبِتِ  يُْؤِمنُونَ  اْلِكتَابِ  ِمنْ  نَِصيبًا أُوتُْوا ال ِذينَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ :  عليهِ 

 َسبِياًل  آَمنُْوا ال ِذينَ  ِمنَ  أَْهَدى هَُؤاَلءِ  َكفَُرْوا لِل ِذينَ  َويَقُولُونَ 

 صحيح:  درالمص|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5559: الرقم أو الصفحة الموارد

ديثِ  وفي ه على له ونْصِره لِنَبيِّه هللاِ  تأييدِ  بيانُ : الح   . عُدوِّ

رسول هللا صلي هللا عليه  كانوفي صحيح الجامع عن سهل بن حنيف  

 يشهَدُ  و ، مرضاهمْ  يعودُ  و ، ويزوُرهمْ  ، المسلِمينَ  ُضعفاءَ  يأتي وسلم 

 جنائَزهمْ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  حنيف بن سهل:  اويالر

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5955: الرقم أو الصفحة

 وأمواال، متاعا أكثر هم والجماعات األمم من كثيرا تعالى هللا أهلك لقد -8

 .وأجسامهم وجوههم على النعمة آثار وظهور لباسهم لحسن منظرا وأحسن
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ِ  َرسولَ  أن   عبد هللا بن عمر وفي الصحيح عن  قالَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 لَمْ  فإنْ  بَاِكيَن، تَُكونُوا أنْ  إال   القَْومِ  هَُؤاَلءِ  علَى تَْدُخلُوا ال: الِحْجرِ  ألْصَحابِ 

 .أَصابَهُمْ  ما ِمْثلُ  يُِصيبَُكمْ  أنْ  عليهم، تَْدُخلُوا فال بَاِكينَ  تَُكونُوا

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن دهللاعب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو الصفحة البخاري

رُ  :الحديثِ  وفي ا والَحَذرُ  تعالى، هللاُ  أهلََكهم َمن أحوالِ  في الت فك   وقَعوا مم 

 ولم بالُعصاةِ  حل   ما رأَى َمن ألن   اآلياِت؛ تدب رِ  عن الَغفلةِ  ِمن والحذرُ  فيه؛

 ُحلولُ  يُخَشى فإن ه بهم؛ ويَعتبِرْ  حالِهم، في يتفك ر ولم َغفلتِه، ِمن بذلك يتنبهْ 

 اليقظةَ  وإهمالِهم التدب ِر، عن لَغفلتِهم بالُعصاةِ  حل تْ  إن ما فإن ها به؛ العقوبة

ر  .والتذك 

 طغيان في هللا يتركه الكفر، في متأصال الضاللة، في والغا كان من -2

 شاء، ما فليعش لعقابه، أشد ذلك فيكون اغتراره، يطول حتى وكفره، جهله

 في غاية وهذا والعقاب، الموت إلى فمصيره العمر، في لنفسه وليوسع

     .والوعيد التهديد

 - ، يُملي وتعالَى تباَرك هللاَ  إن   - روي الترمذي عن أبي موسي االشعري 

 َربِّكَ  أَْخذُ  َوَكَذلِكَ :  قرأ ثم   ، يُفلِْتهُ  لم أخَذه إذا حت ى ، لِمِ للظ ا يمهلُ :  قال ورب ما

 اآليةَ  ظَالَِمة   َوِهيَ  اْلقَُرى أََخذَ  إَِذا

|  األلباني:  المحدث|  قيس بن عبدهللا األشعري موسى أبو:  الراوي

 الترمذي صحيح:  المصدر

َ  إن   روي البخاري عن أبي موسي االشعري  أَخَذهُ  إذا حت ى لِلظ الِمِ  لِيلَيُمْ  هللا 

 أْخَذهُ  إن   ظالَِمة   وهي القَُرى أَخذَ  إذا َربِّكَ  أْخذُ  َوَكذلكَ : }قََرأَ  ثُم  : قالَ  يُْفلِْتهُ  لَمْ 

 {َشِديد   ألِيم  

|  البخاري:  المحدث|  قيس بن عبدهللا األشعري موسى أبو:  الراوي

 المحدث حكم خالصة|  5797: الرقم أو البخاريالصفحة صحيح:  المصدر

 [صحيح: ]
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 ويُْعلُِمنا الظ لِم، في الت ماِدي ِمنَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى يُحذِّرُ  الحديثِ  هذا وفي

 يُفلْته، لم أخَذه إذا حت ى ُعمَره ويُطيلُ  يُمهلُه: أي للظ الِم، يُملي تعالى هللاَ  أن  

 يخلْصه لم أو مشرًكا، كان إنْ  مظالِمه لكثرةِ  اأبدً  يخلُِّصه وال يترُكه ال: أي

ةً   إَِذا َربِّكَ  أَْخذُ  َوَكَذلِكَ : }وسل م عليه هللاُ  صل ى قرأَ  ثُم   مؤمنًا، كان إنْ  طويلةً  مد 

 ذلك وِمثلُ : أي ،[888: هود{ ]َشِديد   أَلِيم   أَْخَذهُ  إِن   ظَالَِمة   َوِهيَ  اْلقَُرى أََخذَ 

الفةَ  األممَ  هللاِ  أْخذُ  األَْخذِ   وجيع   سبحانه وأخُذه ظالمةً، كونِها حالِ  في الس 

 لِنفِسه -بَغيِره أو بالُكفرِ  -الظ ْلمِ  َعنِ  عظيم   تحذير   وفيه المأخوِذ، على َصعب  

 .ظالمة   قرية   أهلِ  لكلِّ  وتحذير   لِغيِره، أو

 مكانا شر الكفار أن فيظهر القيامة، يوم واألحوال الحقائق ستتكشف -4

 حكاه الذي لقولهم رد وهذا المؤمنين، من جندا وأضعف منزال، وأسوأ

 .نَِدي ًا َوأَْحَسنُ  َمقاماً  َخْير   اْلفَِريقَْينِ  أَي   :القرآن

لُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  فَتَراَءى آَدُم، القِياَمةِ  يَومَ  يُْدَعى َمن أَو 

ي تُهُ،  بَْعثَ  أْخِرجْ : فيَقولُ  وَسْعَدْيَك، لَب ْيكَ  :فيَقولُ  آَدُم، أبُوُكمْ  هذا: فيُقالُ  ُذرِّ

ي تَِك، ِمن َجهَن مَ   تِْسَعةً  ِمئَة   ُكلِّ  ِمن أْخِرجْ : فيَقولُ  أُْخِرُج، َكمْ  َربِّ  يا: فيَقولُ  ُذرِّ

ِ، َرسولَ  يا: فقالوا وتِْسِعينَ   فَماذا وتِْسُعوَن، تِْسَعة   ِمئَة   ُكلِّ  ِمن ِمن ا أُِخذَ  إذا هللا 

َعَرةِ  األَُممِ  في أُم تي إن  : قالَ  ِمن ا؟ قَىيَبْ   .األْسَودِ  الث ْورِ  في البَْيضاءِ  كالش 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7108: الرقم أو الصفحة

 فيهم يُكن لم عدِدهم، كثرةِ  على قبلنا كانوا الذين األمم أن  : الحديث في --5

 .قليل   إال   المؤمنين من

ة عالمات من وهو الَغيب، عن وسل م عليه هللا صل ى إخباره: وفيه --8  . الن بو 

ُ  يقولُ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  لَب ْيكَ : لُ فيَقو آَدُم، يا: تَعالَى هللا 

 الن اِر؟ بَْعثُ  وما: قالَ  الن اِر، بَْعثَ  أْخِرجْ : فيَقولُ  يََدْيَك، في والَخْيرُ  وَسْعَدْيَك،

ِغيُر، يَِشيبُ  فَِعْنَدهُ  وتِْسِعيَن، وتِْسَعةً  ِمئَة   تِْسعَ  أْلف   ُكلِّ  ِمن: قالَ   ُكل   وتََضعُ  الص 

ِ  َعذابَ  ولَِكن   بُسكاَرى، هُمْ  وما َرىُسكا الن اسَ  وتََرى َحْملَها، َحْمل   ذاتِ   هللا 

ِ، َرسولَ  يا: قالوا َشِديد    َرُجاًل  ِمنُكم فإن   أْبِشُروا،:  قالَ  الواِحُد؟ ذلكَ  وأَي نا هللا 
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 تَُكونُوا أنْ  أْرُجو إنِّي بيَِدِه، نَْفِسي والذي: قالَ  ثُم  . أْلفًا وَمأُْجوجَ  يَأُْجوجَ  وِمنْ 

: فقالَ  فََكب ْرنا، الَجن ةِ  أْهلِ  ثُلُثَ  تَُكونُوا أنْ  أْرُجو: فقالَ  فََكب ْرنا، َجن ةِ ال أْهلِ  ُربُعَ 

 إال   الن اسِ  في أنتُمْ  ما: فقالَ  فََكب ْرنا، الَجن ةِ  أْهلِ  نِْصفَ  تَُكونُوا أنْ  أْرُجو

َعَرةِ  ْوداءِ  كالش   .أْسَودَ  ثَْور   ِجْلدِ  في ءَ بَْيضا َكَشَعَرة   أوْ  أْبيََض، ثَْور   ِجْلدِ  في الس 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0059: الرقم أو البخاري الصفحة

 .القِيامة يومِ  هَْول ِعظَم :الحديث في --5

 .الَغْيبي ات عن وسل م عليه هللا صل ى إخباره: وفيه --8

د بأم ة وجل   عز   هللا رحمة: وفيه --2  .وسل م عليه هللا صل ى محم 

 من وينزل ونصرة، توفيقا ويزيدهم الهدى، على المؤمنين هللا يثب ت -7

 .لهم مجازاة اليقين زيادة سبب يكون ما اآليات

 فاقتَدوا فيُكم بقائي قَْدرُ  ما أدري ال إنِّي وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان

ار   بِهْديِ  واهتَُدوا وعمرَ  بَكر   أبي إلى وأشارَ  بعدي ِمن بالل َذينِ  ثَكم وما عم   حد 

قوهُ  مسعود   ابنُ   فصدِّ

 صحيح:  المصدر|  ياأللبان:  المحدث|  اليمان بن حذيفة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0588: الرقم أو الصفحة الترمذي

يِق، بكر   أبي لفَضائلِ  بيان  : لحديثِ ا وفي دِّ ارِ  الخط اِب، بنِ  وُعمرَ  الصِّ  وعم 

 .جميًعا عنهم هللاُ  رِضيَ  َمْسعود   بنِ  هللاِ  وعبدِ  ياسر ، بنِ 

 ، هللاِ  بسمِ : بَْيتِهِ  ِمنْ  خَرجَ  إذا قال َمنْ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

ةَ  واَل  حولَ  اَل  ، هللاِ  علَى تََوك ْلتُ   وُوقِيتَ  ، ُكفِيتَ :  لَهُ  يقالُ  ، تََعالَى باللِ  إال   قُو 

ى ، وهُِديتَ  ،  قدْ  برُجل   لَكَ  كيفَ :  آخرُ  شيطان   فيقولُ  ، الشيطانُ  عنه وتَنَح 

 ؟ وُوقِيَ  ُكفِيَ  و هُِديَ 

 الطيب الكلم:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

  صحيح حسن:  المحدث كمح خالصة|  18: الرقم أو الصفحة
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 في والنسائي ،(0507) والترمذي ،(1081) داود أبو أخرجه:  التخريج

 يسير باختالف( 8855(( )الكبرى السنن))

ِ  َرسولُ  لي قالَ  وفي الصحح عن جرير بن عبد هللا : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 فَاِرس   وِمئَةِ  َخْمِسينَ  في طَلَْقتُ فَانْ  بَلَى،: فَقُلتُ  الَخلََصةِ  ِذي ِمن تُِريُحنِي أاَل 

، أْصَحابَ  وَكانُوا أْحَمَس، ِمن  ذلكَ  فََذَكْرتُ  الَخْيِل، علَى أْثبُتُ  ال وُكْنتُ  َخْيل 

 في يَِدهِ  أثَرَ  َرأَْيتُ  حت ى َصْدِري علَى يََدهُ  فََضَربَ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى للنبيِّ 

 فََرس   عن وقَْعتُ  فَما: قالَ  َمْهِدي ًا هَاِديًا واْجَعْلهُ  هُ،ثَبِّتْ  الل هُم  : وقالَ  َصْدِري،

 يُقَالُ  تُْعبَُد، نُُصب   فيه وبَِجيلَةَ، لَِخْثَعَم، باليََمنِ  بَْيتًا الَخلََصةِ  ُذو وكانَ : قالَ  بَْعُد،

قَهَا فأتَاهَا: قالَ  الَكْعبَةُ، له ا: قالَ  وَكَسَرهَا، بالن ارِ  فََحر   اليََمَن، َجِرير   قَِدمَ  ولَم 

ِ  َرسولِ  َرسولَ  إن  : له فقِيلَ  باألْزاَلِم، يَْستَْقِسمُ  َرُجل   بهَا كانَ   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 إذْ  بهَا يَْضِربُ  هو فَبْينَما: قالَ  ُعنُقََك، َضَربَ  َعلَْيكَ  قََدرَ  فإنْ  هُنَا، هَا وسل مَ 

، عليه وقَفَ  ُ، إال   إلَهَ  ال أنْ : ولَتَْشهََدن   لَتَْكِسَرن هَا: فَقالَ  َجِرير   أَلَْضِربَن   أوْ  هللا 

 أْرطَاةَ  أبَا يُْكنَى أْحَمسَ  ِمن َرُجاًل  َجِرير   بََعثَ  ثُم   وَشِهَد، فََكَسَرهَا: قالَ  ُعنُقََك؟

ُرهُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  إلى ا بذلَك، يُبَشِّ  ليهع هللاُ  َصل ى النبي   أتَى فَلَم 

ِ  َرسولَ  يا: قالَ  وسل مَ  ، بََعثَكَ  والذي هللا   َجَمل   َكأن هَا تََرْكتُهَا حت ى ِجْئتُ  ما بالَحقِّ

كَ : قالَ  أْجَرُب،  وِرَجالِهَا أْحَمسَ  َخْيلِ  علَى وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   فَبَر 

ات   َخْمسَ   .َمر 

 صحيح:  المصدر|  يالبخار:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5015: الرقم أو البخاري الصفحة

ديثِ  في --5  الن اسُ  بهِ  يَْفتتِنُ  ما هَْتكَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى هَْديِهِ  ِمنْ  أن   :الح 

 .َغيرهِ  أو َحيوان   أو إنسان   أو بِناء   ِمنْ 

لَفِ  هَْدي ِمنْ  أن  : وفيه --8 الحِ  الس   .بالفُتوحِ  البَشيرِ  إرسالَ  الص 

 على والَحث   إزالتِِه، في والُمبالغةُ  وآثارِه، الباطلِ  بإزالةِ  النِّكايةُ : وفيه --2

ْرِكي اتِ  إزالةِ   .الشِّ

 .عنه هللاُ  ضيَ رَ  هللا َعبدِ  بنِ  َجِريرِ  فَضلُ : وفيه --4

 .وسل م عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  ُدعاءِ  بَركةُ : وفيه --7



125 
 

عاةِ  وإرسالَ  البُعوثِ  بَْعثَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى هَْديِهِ  ِمنْ  أن  : وفيه --7  .الد 

 عند أفضل والبدنية المالية والطاعة الخير أعمال أي الصالحات الباقيات -7

 عمله إلى يرد أحد فكل مرجعا، وخير ألهلها، نفعةم وأكثر وجزاء ثوابا هللا

        .عمله الذي

 سبحان  :  قولوا ؛ النارِ  ِمنَ  ُجن تَُكمْ  ُخُذوا وفي صحيح الجامع عن أبي هريرة

 القيامةِ  يومَ  يأتينَ  فإِن هن   ، أكبرُ  وهللاُ  ، هللاِ  إالَّ  إله   وال   ، لِلِ  الحمدُ  و ، هللاِ 

َمات   الَِحاتُ  اْلبَاقِيَاتُ  َوهُن   ، َوُمَجنِّبَات   بَات  َوُمَعقِّ  ُمقَدِّ  .الص 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0055: الرقم أو الصفحة

 والعقيلي ،(50795(( )الكبرى السنن)) في النسائي أخرجه:  التخريج

(( األوسط المعجم)) في والطبراني ،(0/55)(( الكبير الضعفاء)) في

 .يسير باختالف( 5005)

 مريم سورة]  وطعنا استهزاء والحشر البعث في المشركين مقالة -57

    [90 الى 55 اآليات( :58)

أ ي ت   ف ر   الَِّذي أ ف ر  قال   آياتِنابِ  ك  ُوت ي نَّ  و  ل دا   ماال   أل  و  ذ   أ مِ  ال غ ي ب   أ طَّل ع  ( 55) و   اتَّخ 

منِ  ِعن د   ح  دا   الرَّ ه  الَّ ( 59) ع  تُبُ  ك  ن ك  ن ُمدُّ  ي قُولُ  ما س  ا ال ع ذابِ  ِمن   ل هُ  و  د    م 

ن ِرثُهُ ( 58) ي أ تِينا ي قُولُ  ما و  دا   و   (90) ف ر 

 التفسير

 إن: وقال وعيدنا، وأنكر بحججنا، كفر الذي -الرسول هاأي- أفرأيت - 55

،  .وأوالًدا كثيًرا مااًل  ألعطَين   وبعثت مت 

 ليدخلن ه عهًدا ربه عند جعل أم! بينة؟ عن قال ما فقال الغيب أََعلِم - 57

 !وأوالًدا؟ مااًل  ويعطينه الجنة،

 فوق ابًاعذ ونزيده يعمله، وما يقوله ما سنكتب زعم، كما األمر ليس - 57

 .الباطل من يد عيه لما عذابه
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 فرًدا القيامة يوم ويجيئنا له، إهالكنا بعد وولد مال من تركه ما ونرث - 78

 .جاء ومن مال من به يتمت ع كان ما منه سلب قد

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 القصص أعاجيب من وهي وائل، بن العاص هو آخر رجل قصة هذه --8

 المعسولة، األماني وتمنيه تفكيره، وسذاجة الكافر، سخف على تدل يالت

 .اآلخرة عالم في تماما نقيضها سيجد وهو

 يتأمل به، واستهزائه البعث وإنكاره هللا، بآيات الشديد كفره من بالرغم إنه

 وثيقة أو برهان لديه وليس الكثير، والولد الوفير المال اآلخرة في يعطى أن

 على االطالع إما: أمرين أحد إلى يحتاج القول هذا ومثل. يقول ما على

 .هللا عند موثق عهد اتخاذ أو الغيب

 بالتوحيد تعالى هللا عاهد أم ال، أم الجنة في أنه يعلم حتى الغيب علم فهل

 على يطلع لم ذلك، كل يكن لم!! الجنة؟ يدخله أن والوعد الصالح والعمل

 في به فيجازيه قوله، عليه هللا وسيحفظ عهدا، الرحمن عند يتخذ ولم الغيب،

 مال من الدنيا في أعطاه ما ويسلبه عذاب، فوق عذابا وسيزيده اآلخرة،

 في به يزج ثم تنصره، عشيرة وال ولد وال له مال ال منفردا ويأتي وولد،

    .الظاهر وكفره المنكر عمله جزاء جهنم نار

 وائِل   بنِ  لِْلَعاصِ  فََعِمْلتُ  بَمك ةَ، قَْينًا ُكْنتُ  روي البخاري عن خباب بن األرت 

ْهِميِّ  د   تَْكفُرَ  حت ى أُْعِطيكَ  ال: فَقالَ  أتَقَاَضاهُ، فَِجْئتُ  َسْيفًا الس   ال: قُلتُ  بُمَحم 

د   أْكفُرُ  ُ، يُِميتَكَ  حت ى وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى بُمَحم   أَماتَنِي إَذا: قالَ  يُْحيِيََك، ثُم   هللا 

 ُ ُ  فأْنَزلَ  وَولَد ، َمال   ولِي بََعثَنِي ثُم   هللا  : وقالَ  بآيَاتِنَا َكفَرَ  الذي أَفََرأَْيتَ : }هللا 

ْحَمنِ  ِعْندَ  ات َخذَ  أمُ  الَغْيبَ  أط لَعَ  وَولًَدا، َمااًل  أَلُوتَيَن    لَمْ  َمْوثِقًا: قالَ { َعْهًدا الر 

، يَقُلِ   .َمْوثِقًا اَل و َسْيفًا: ُسْفيَانَ  عن األْشَجِعي 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األرت بن خباب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو البخاري الصفحة

 الشياطين واتخاذهم أعداء لهم بصيرورتهم األصنام عب اد على الرد -55

         [95 الى 95 اآليات( : 58) مريم سورة]    أولياء
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ُذوا اتَّخ  ِ  ُدونِ  ِمن   و  ا ل ُهم   لِي ُكونُوا آلِه ة   هللاَّ فُُرون   ك الَّ ( 95) ِعز   ي ك  تِِهم   س   بِِعباد 

ي ُكونُون   ل ي هِ  و  ا م  ع  ل ن ا أ نَّا ت ر   أ ل م  ( 90) ِضد   س  ياِطين   أ ر  ل ى الشَّ  ال كافِِرين   ع 

ُهم   ا ت ُؤزُّ ل   ف ال( 90) أ ز   ل ي ِهم   ت ع ج  ا ل ُهم   ن ُعدُّ  إِنَّما ع  د   م  ( 95) ع  ُشرُ  ي و   ن ح 

منِ  إِل ى ال ُمتَّقِين   ح  ف دا   الرَّ ن ُسوقُ (91) و  ِرِمين   و  ه نَّ  إِلى ال ُمج  دا   م  ج   ال( 97) ِور 

لُِكون   ة   ي م  نِ  إاِلَّ  الشَّفاع  ذ   م  منِ  ِعن د   اتَّخ  ح  دا   الرَّ ه   (95) ع 

 التفسير

 ظهيًرا لهم ليكونوا هللا؛ دون من معبودين لهم المشركون وات خذ - 78

 .بهم ينتصرون ومعينًا

 هللا دون من يعبدونها التي المعبودات فهذه زعموا، كما األمر ليس - 78

 .أعداء لهم وتكون منهم، وتتبرأ القيامة، يوم لها المشركين عبادة ستجحد

 الكفار على وسلطناهم الشياطين، بعثنا أنا -الرسول أيها- تر ألم - 72

 تهييًجا؟ هللا دين عن والصد المعاصي فعل إلى تهيجهم

ل أن هللا بطلب -الرسول أيها- تعجل فال - 74  نحصي إنما هالكهم، يعج 

 .يستحق ون بما عاقبناهم إمهالهم وقت انتهى إذا حتى إحصاء، همأعمار

 بامتثال- ربهم المتقين نجمع يوم القيامة يوم -الرسول أيها- واذكر - 77

زين مكرمين وفًدا ربهم إلى -نواهيه واجتناب أوامره  .ُمَعز 

 .عطاًشا جهنم إلى الكفار ونسوق - 77

 الدنيا في هللا عند ات خذ من إال ضهملبع الشفاعة الكفار هؤالء يملك ال - 75

 .وبرسله به باإليمان عهًدا

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يستنبط

 أعوانا لهم ليكونوا هللا، دون من عبدوها آلهة بالل المشركون اتخذ -8

 .لىتعا هللا عذاب من ويمنعونهم هللا، من يقربونهم وشفعاء، وأنصارا
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 المشركين عبادة األصنام هذه فستجحد وتوهموا، ظنوا كما األمر ليس -8

 األصنام هذه وستكون األصنام، عبدوا أنهم أنفسهم هم ينكرون أو لها،

: لهم هللا بإنطاق فتقول أعداء، لهم ويكونون وتكذيبهم، خصومتهم في أعوانا

 .دونك من عبدونا الذين هؤالء عذب رب   يا

 عنها، الن اسُ  يسأَلُني ال هللاِ  كتابِ  في آية  : قال عبَّاس   ابنِ  وفي الصحيح عن

: قيل عنها؟ يسأَلوني فال َجِهلوها أَمْ  عنها، يسأَلوني فال أعَرفوها، أَْدري وال

ا آية  : قال هي؟ وما ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِن ُكمْ : }نَزلت لم   َجهَن مَ  َحَصبُ  هللا 

 شتَم: وقالوا مك ةَ، أهلِ  على ذلك شق   ،[77: األنبياء{ ]اِرُدونَ وَ  لَهَا أَْنتُمْ 

د   بَْعَرى ابنُ  فقام آلهَتَنا، محم  د   شتَم: قالوا شأنُكم؟ ما: فقال الزِّ : قال آلهَتَنا، محم 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِن ُكمْ : }قال: قالوا قال؟ وما  الَهَ  أَْنتُمْ  َجهَن مَ  َحَصبُ  هللا 

د   فُدِعيَ  لي، اْدعوهُ : قال ،[77: األنبياء{ ]َواِرُدونَ   وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى محم 

بَْعَرى ابنُ  فقال ُد، يا: الزِّ ةً  آللهَتِنا شيء   هذا محم   من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  أَمْ  خاص 

، عز   هللاِ  دونِ  من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  بلْ : قال هللاِ؟ دونِ   ناهُ خَصمْ : فقال: قال وجل 

ُد، يا البَني ِة، هذه وَربِّ  ، عبد   عيسى أن   تزُعمُ  ألْستَ  محم   عبد   وُعَزْيًرا صالح 

،  يعبُدونَ  الن صارى فهذه: قال بَلى،: قال صالِحوَن؟ عباد   والمالئكةَ  صالح 

 فضج  : قال. المالئكةَ  تعبُدُ  َمليح   بَنو وهذه ُعَزْيًرا، تعبُدُ  اليهودُ  وهذه عيسى،

 ،[888: األنبياء{ ]اْلُحْسنَى ِمن ا لَهُمْ  َسبَقَتْ  ال ِذينَ  إِن  : }فنَزلتْ  ك ةَ م أهلُ 

: قال ،[888: األنبياء{ ]ُمْبَعُدونَ  َعْنهَا أُولَئِكَ } والمالئكةُ، وُعْزيَر   عيسى

ا: }ونَزلتْ  ونَ  ِمْنهُ  قَْوُمكَ  إَِذا َمثاًَل  َمْريَمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَم   :الزخرف{ ]يَِصد 

75.] 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  897: الرقم أو اآلثار الصفحة مشكل تخريج

 حسن إسناده

 واإلخراج بالشر، واإلغراء باإلغواء الكافرين على الشياطين هللا سلط -2

 .المعصية إلى الطاعة من

 وبين بينهم فما المشركين، لقومك العذاب تطلب أن الرسول أيها داعي ال -4

 .معدودة قصيرة أوقات إال العذاب
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مين، معززين ركبانا قبورهم من المتقين هللا يحشر -7  ويساق مكر 

 ترد التي كاإلبل عطاشا أفرادا حفاة مشاة سوقا المكذبون الكفار المجرمون

، مهانة  هذا وفي الماء،  تختص قيامةال يوم أهوال أن على ودليل وذل 

 فهم التكريم، من حال في يحشرون االبتداء من المتقين ألن بالمجرمين

  ! األهوال؟ تنالهم أن يجوز فكيف الخوف، من آمنون

: طَرائِقَ  ثاَلثِ  علَى الن اسُ  يُْحَشرُ  وفي الصحيح عن سهل بن سعد الساعدي

 بَِعير ، علَى وأَْربََعة   ِعير ،بَ  علَى وثاَلثَة   بَِعير ، علَى واْثنانِ  راِهبِيَن، راِغبِينَ 

 معهُمْ  وتَبِيتُ  قالُوا، َحْيثُ  معهُمْ  تَقِيلُ  الن اُر، بَقِي تَهُمُ  ويَْحُشرُ  بَِعير ، علَى وَعَشَرة  

 أْمَسْوا َحْيثُ  معهُمْ  وتُْمِسي أْصبَُحوا، َحْيثُ  معهُمْ  وتُْصبِحُ  باتُوا، َحْيثُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الساعدي سعد بن سهل:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7100: الرقم أو البخاري الصفحة

 فهو عهدا منالرح عند اتخذ من إال لغيره، الشفاعة هللا عند أحد يملك ال -7

 والقيام له، شريك ال وحده هللا إال إله ال أن شهادة: والعهد ،  الشفاعة يملك

 يشفعون، والصالح والعلم الفضل أهل بأن األخبار تظاهرت فقد بحقها،

 فيشف عون،

 وائِل   بنِ  لِْلَعاصِ  فََعِمْلتُ  بَمك ةَ، قَْينًا ُكْنتُ  وفي الصحيح عن خباب بن األرت

ْهِميِّ  د   تَْكفُرَ  حت ى أُْعِطيكَ  ال: فَقالَ  أتَقَاَضاهُ، فَِجْئتُ  َسْيفًا الس   ال: قُلتُ  بُمَحم 

د   أْكفُرُ  ُ، يُِميتَكَ  حت ى وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى بُمَحم   أَماتَنِي إَذا: قالَ  يُْحيِيََك، ثُم   هللا 

 ُ ُ  فأْنَزلَ  وَولَد ، َمال   ولِي بََعثَنِي ثُم   هللا  : وقالَ  بآيَاتِنَا َكفَرَ  الذي أَفََرأَْيتَ : }هللا 

ْحَمنِ  ِعْندَ  ات َخذَ  أمُ  الَغْيبَ  أط لَعَ  وَولًَدا، َمااًل  أَلُوتَيَن    لَمْ  َمْوثِقًا: قالَ { َعْهًدا الر 

، يَقُلِ   .َمْوثِقًا واَل  َسْيفًا: ُسْفيَانَ  عن األْشَجِعي 

 صحيح:  المصدر|  يالبخار:  المحدث|  األرت بن خباب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو البخاري الصفحة

 المالئكةُ  و الن بيونَ  شفعُ ي القيامةِ  يومَ   وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري

 من قبضتينِ  أو قبضةً  فيقبِضُ  قال الراحمينَ  أرحمُ  يبقَى و المؤمنونَ  يشفَعُ  و

 َحمًما صاروا و امتَحشوا قد فيَخُرجونَ  خيًرا يعَملوا لم كثيًرا خلقًا الن ارِ 
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 الل ؤلؤُ  كأن ها أجساِدهم ِمن فيخرجونَ  الحياةِ  ماءُ  لهُ  يُقالُ  ماء   من عليهم فيَُصب  

 الن ارِ  من عتقاءُ  نَحنُ  عاتقِه من مكتوب  

 كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  105: الرقم أو السنة الصفحة

ُ  خل صَ  إذا وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  الن ارِ  منَ  المؤمنينَ  هللا 

نيا في لَه يَكونُ  الحقِّ  في لصاحبِه أحِدكم مجادلةُ  فما وأمنوا  مجادلةً  أشد   الد 

 إخوانُنا رب نا يقولونَ  قالَ  الن ارَ  أدخلوا ال ذينَ  إخوانِهمُ  في لربِّهم المؤمنينَ  منَ 

ونَ  معنا ويصومونَ  معنا يصل ونَ  كانوا  فيقولُ  الن ارَ  فأدخلتَهمُ  معنا ويحج 

 الن ارُ  تأكلُ  ال بصوِرهم فيعرفونَهم فيأتونَهم منهم تُمعرف من فأخرجوا اذهبوا

 إلى أخذتهُ  من ومنهم ساقيهِ  أنصافِ  إلى الن ارُ  أخذتهُ  من فمنهم صوَرهم

 من أخرجوا يقولُ  ثم   أمرتَنا قد من أخرجنا رب نا فيقولونَ  فيخرجونَهم كعبيهِ 

 دينار   نصفِ  وزنُ  قلبِه في كانَ  من ثم   اإليمانِ  منَ  دينار   وزنُ  قلبِه في كانَ 

 هذا يصدِّق لم فمن سعيد   أبو قالَ  خردل   من حب ة   مثقالُ  قلبِه في كانَ  من ثم  

َ  إِن   فليقرأ ة   ِمْثقَالَ  يَْظلِمُ  اَل  هللا   لَُدْنهُ  ِمنْ  َويُْؤتِ  يَُضاِعْفهَا َحَسنَةً  تَكُ  َوإِنْ  َذر 

 َعِظيًما أْجًرا

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  محدثال|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  15: الرقم أو الصفحة ماجه

 (915(( )السنة)) في عاصم أبي ابن أخرجه:  التخريج

 تعالى هللاِ  ُرؤيةِ  إثباتُ : منها َمسائَل؛ على بِرواياتِه الحديثُ  هذا اشتََملَ  وقد

الحينَ  شفاعةِ  ثم   واألنبياِء، المالئكةِ  َشفاعةِ  إثباتُ  وكذلك القِيامِة، يومَ   ِمن الص 

 .الن ارِ  ِمن إخوانِهم إلخراجِ  تعالى هللاِ  إلى وإلحاِحهم الُمؤمنيَن،

 .ِعباِده على وفْضلِه هللاِ  رحمةِ  َسَعةِ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5

 هللاُ  يُْخِرُجهم ثم   َمعاصيهم، قْدرِ  على يُعذ بونَ  الُمسلمينَ  ُعصاةَ  أن  : وفيه --8

 .الش افعينَ  بَشفاعةِ  ثم   بفْضلِه، الن ارِ  ِمن

 آلياتا( :58) مريم سورة] تعالى هللا إلى الولد نسب من على الرد -59

     [81 الى 99
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قالُوا ذ   و  منُ  اتَّخ  ح  ل دا   الرَّ ي ئا   ِجئ تُم   ل ق د  ( 99) و   السَّماواتُ  ت كادُ ( 98) إِد  ا ش 

ن   ت ن ش قُّ  ِمن هُ  ي ت ف طَّر  ضُ  و  ت ِخرُّ  األ  ر  ا ال ِجبالُ  و  ا أ ن  ( 80) ه د   و  ع  منِ  د  ح  ل دا   لِلرَّ  و 

ما( 85) منِ  ي ن ب ِغي و  ح  ل دا   ي تَِّخذ   أ ن   لِلرَّ ن   ُكلُّ  إِن   (80) و   السَّماواتِ  فِي م 

ضِ  األ  ر  منِ  آتِي إاِلَّ  و  ح  ب دا   الرَّ صاُهم   ل ق د  ( 80) ع  ُهم   أ ح  دَّ ع  ا و  د   ( 85) ع 

ُكلُُّهم   م   آتِيهِ  و  ةِ  ي و  دا   ال قِيام   (81) ف ر 

 التفسير

 .ولًدا الرحمن اتخذ: المشركين وبعض والنصارى اليهود وقال - 77

 .عظيًما شيئًا -بهذا القائلون أيها- جئتم لقد - 77

 تتصاع، األرض وتكاد المنكر، القول هذا من تتشق ق السماوات تكاد - 78

 .منهدمة تسقط الجبال وتكاد

ا ذلك عن هللا تعالى ولًدا، للرحمن نسبوا أن أجل من ذلك كل - 78  علو ً

 .كبيًرا

هه ولًدا لرحمنا يتخذ أن يستقيم وما - 78  .ذلك عن لتنز 

 يوم ربه يأتي إال والجن واإلنس المالئكة من السماوات في من كل إن - 72

 .خاضًعا القيامة

ا، وعدهم علًما، بهم أحاط لقد - 74  .شيء منهم عليه يخفى فال عد ً

 .مال وال له ناصر ال منفرًدا القيامة يوم يأتيه منهم واحد وكل - 77

 بوية صحيحة المتن والسندقرآن تفسره سنة ن 

 لل، الخالصة العبودية وإثبات التوحيد، تقرير: اآليات هذه موضوع --8

ُ  هُوَ : قُلْ : ولدا هللا اتخاذ وإنكار ُ  أََحد ، هللا  َمُد، هللا   يَُكنْ  َولَمْ  يُولَْد، َولَمْ  يَلِدْ  لَمْ  الص 

 [ .4 -8/ 888 اإلخالص] أََحد   ُكفُواً  لَهُ 

ُ  قالَ  أَُراهُ : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   قالَ  ح عن أبي هريرةوفي الصحي  هللا 

بُنِي يَْشتَِمنِي، أنْ  له يَْنبَِغي وما آَدَم، ابنُ  يَْشتُِمنِي: تََعالَى  له، يَْنبَِغي وما ويَُكذِّ

ا ا ولًَدا، لي إن  : فَقَْولُهُ  َشْتُمهُ  أم   .بََدأَنِي كما يُِعيُدنِي ليسَ : فَقَْولُهُ  تَْكِذيبُهُ  وأَم 
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0580: الرقم أو الصفحة

ديثِ  وفي --5  لَِوحداني تِه، وإنكار   َشتيمة ، تَعالى هللاِ  إلى الَولَدِ  نِسبةَ  أن  : الح 

 .به ِشرك   وهو بَغيِره، له وتَشبيه  

 .ولَِوعِده الى،تَع للِ  تَكذيب   البَعثِ  إنكارَ  أن  : وفيه --8

 إثبات   ذلك وفي يُعيُده، الذي وهو الَخلَق، بَدأ الذي هو هللاَ  أن  : وفيه --2

 يَومَ  يُعيُده الذي هو هللاَ  وأن   َموتِه، بْعدَ  اإلنسانِ  وإعادةِ  العالَِم، لُِحدوثِ 

 .أعمالِه على لُِمجازاتِه القيامِة؛

 المالئكة بأن قائلينال العرب وبعض والنصارى اليهود زعم هذا ومع --8

 منزه وهو إليه، به حاجة ال إذ ولدا، يتخذ أن لل وحاشا ولدا، لل أن: هللا بنات

 وأمرا عظيما، منكرا المقالة هذه وتعد   والولد، والنظير والشريك النقص عن

 .شنيعا وجرما فظيعا،

 عنها، اسُ الن   يسأَلُني ال هللاِ  كتابِ  في آية  : قال عبَّاس   ابنِ  وفي الصحيح عن

: قيل عنها؟ يسأَلوني فال َجِهلوها أَمْ  عنها، يسأَلوني فال أعَرفوها، أَْدري وال

ا آية  : قال هي؟ وما ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِن ُكمْ : }نَزلت لم   َجهَن مَ  َحَصبُ  هللا 

 شتَم: لواوقا مك ةَ، أهلِ  على ذلك شق   ،[77: األنبياء{ ]َواِرُدونَ  لَهَا أَْنتُمْ 

د   بَْعَرى ابنُ  فقام آلهَتَنا، محم  د   شتَم: قالوا شأنُكم؟ ما: فقال الزِّ : قال آلهَتَنا، محم 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  َوَما إِن ُكمْ : }قال: قالوا قال؟ وما  لَهَا أَْنتُمْ  َجهَن مَ  َحَصبُ  هللا 

د   فُدِعيَ  لي، اْدعوهُ : قال ،[77: األنبياء{ ]َواِرُدونَ   وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى محم 

بَْعَرى ابنُ  فقال ُد، يا: الزِّ ةً  آللهَتِنا شيء   هذا محم   من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  أَمْ  خاص 

، عز   هللاِ  دونِ  من ُعبِدَ  َمن لكلِّ  بلْ : قال هللاِ؟ دونِ   خَصْمناهُ : فقال: قال وجل 

ُد، يا البَني ِة، هذه وَربِّ  ، عبد   عيسى أن   تزُعمُ  ألْستَ  محم   عبد   وُعَزْيًرا صالح 

،  يعبُدونَ  الن صارى فهذه: قال بَلى،: قال صالِحوَن؟ عباد   والمالئكةَ  صالح 

 فضج  : قال. المالئكةَ  تعبُدُ  َمليح   بَنو وهذه ُعَزْيًرا، تعبُدُ  اليهودُ  وهذه عيسى،

ةَ  أهلُ   ،[888: األنبياء{ ]اْلُحْسنَى ِمن ا لَهُمْ  َسبَقَتْ  ال ِذينَ  إِن  : }فنَزلتْ  مك 

: قال ،[888: األنبياء{ ]ُمْبَعُدونَ  َعْنهَا أُولَئِكَ } والمالئكةُ، وُعْزيَر   عيسى
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ا: }ونَزلتْ  ونَ  ِمْنهُ  قَْوُمكَ  إَِذا َمثاًَل  َمْريَمَ  اْبنُ  ُضِربَ  َولَم  : الزخرف{ ]يَِصد 

75.] 

:  المصدر|  طاألرناؤو شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  897: الرقم أو اآلثار الصفحة مشكل تخريج

 حسن إسناده

 ِمنَ  َسِمَعهُ  أًذى علَى أْصبَرُ  أَحد   ما وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

،ِ  .ويَْرُزقُهُمْ  يُعافيهم ثُم   الَولََد، له يَد ُعونَ  هللا 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5059: الرقم أو البخاري الصفحة

 (0905) ومسلم له، واللفظ( 5059) البخاري أخرجه:  التخريج

 وتسقط األرض، وتتصدع السموات، فتنشق األكوان، تزول لتكاد حتى --2

 وجل   عز   لل وغضبا له، وإنكارا القول، لهذا رفضا شديد، بصوت الجبال

 دوث،الح يقتضي الولد وألن هللا بتوحيد اإلقرار على وأسست خلقت ألنها

 .وتقدس ذلك عن تنزه تعالى سبحانه وهللا والد، من إال ولد وال

ا القيامة يوم يأتي وهو إال واألرض السموات في من كل وما --2  لل مقر 

/ 85 النمل] داِخِرينَ  أَتَْوهُ  َوُكل  : تعالى قال كما ذليال، خاضعا بالعبودية،

 منهم واحد يكون فكيف عبيده، كلهم الخلق ألن صاغرين ذليلين أي[ 75

؟ عز   له ولدا  .كبيرا علوا والجاحدون الظالمون يقول عما تعالى وجل 

 السماواتِ  فاطرَ  اللهم:  قل!  بكر   أبا يا وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو

 ، وَملِيَكه شيء   كلِّ  رب   ، أنت إال إله ال ، والشهادةِ  الغيبِ  عالمَ  ، واألرضِ 

 على أقترفَ  وأن ، وِشْرِكه الشيطانِ  شرِّ  نوم ، نفسي شرِّ  من بك أعوذُ 

ه أو ، سوًءا نفسي  ُمْسلِم   إلى أَُجر 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5950: الرقم أو الصفحة
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 يسير، باختالف( 7185) وأحمد ،(0108) الترمذي أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 5057(( )الشيوخ معجم)) في عساكر ابنو

 الخيِر؛ على َمجبول   أن ه مع نْفِسه ِمن وسل م عليه هللاُ  صل ى الن بي   واستعاذَ 

عاءُ  منه الُمرادَ  أن   وذلك  تعليم   وأيًضا عليه، هي ما على والث باتِ  بالد وامِ  الد 

ةِ  عاءِ  طريقِ  إلى هموإرشادُ  األُم   . الد 

ْحمنِ  آتِي إاِل   َواأْلَْرضِ  الس ماواتِ  فِي َمنْ  ُكل   إِنْ : اآلية وهذه  دليل َعْبداً  الر 

 المنافاة أبان تعالى هللا فإن للوالد، مملوكا الولد يكون أن يجوز ال أنه على

 ليهع عتق التصرفات، من بنوع ولده الوالد ملك فإذا والملك، األوالد بين

 .فورا

ِ  رسولَ  أن   وفي الصحيح عن محجن بن االدرع ُ  صل ى هللا   وسل مَ  عليهِ  هللا 

 إنِّي الل هم  : فقالَ  ، يتَشه دُ  َوهوَ  صالتَهُ  قَضى قد رجل   إذا ، المسجدَ  دخلَ 

ُ  يا أسألُكَ  مدُ  األحدُ  الواحدُ  بأن كَ  هللا   لَهُ  نْ يَكُ  ولم يولَدْ  ولم يَلِدْ  لم ال ذي ، الص 

حيمُ  الَغفورُ  أنتَ  إن كَ  ، ُذنوبي لي تغفِرَ  أن ، أََحد   ُكفًُوا ِ  رسولُ  فقالَ  ، الر   هللا 

ُ  صل ى ُ  َغفرَ  قَد: وسل مَ  عليهِ  هللا   ثالثًا ، لَهُ  هللا 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األدرع بن محجن:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم صةخال|  5000: الرقم أو الصفحة النسائي

لُ  :الحديثِ  وفي --5  الُعلَى، وِصفاتِه الُحْسنى، تعالى هللاِ  بأسماءِ  الت وس 

عاءِ  وفَضلُ  عاءِ  إلجابةِ  سبب   وأن ها بها، الد   .الد 

عاءِ  في االجتِهادِ  في والت رغيبُ  الَحث  : وفيه --8  . وجل   عز   هللاِ  إلى الد 

 فَيَْشتَِريَهُ  َمْملُوًكا يَِجَدهُ  أنْ  إال   والًِدا، ولَد   ِزييَجْ  ال : صحيحة في مسلم أخرج

 .والَِدهُ  ولَد  : شيبَةَ  أبِي اْبنِ  ِروايَةِ  وفي. فيُْعتِقَهُ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5150: الرقم أو الصفحة

 .َولِده على الوالدِ  حقِّ  ِعظَمُ : الحديثِ  وفي --5
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 الوالدينِ  بِرِّ  على األبناءِ  ِحْرصِ  على الحث  : وفيه --8

هنا اذا كان الولد ال يستطيع ان يفي بحق أبيه هو مخلوق  ومناسبة الحديث

 لمخلوق فكيف يستطيع اداء حق هللا وهو رب الخلق اجمعين 

 عدا وعدهم عددهم، علم لىتعا فإنه خلقه، من أحد هللا على يخفى وال --4

 معه مال وال له، ناصر ال منفردا واحدا القيامة يوم يأتيه واحد وكل دقيقا،

َ  أَتَى َمنْ  إاِل   بَنُونَ  َوال مال   يَْنفَعُ  ال يَْومَ : تعالى قال كما لينفعه  َسلِيم   بِقَْلب   هللا 

 .صالح عمل من قد م ما إال ينفعه فال[ 77 -77/ 87 الشعراء]

ُ  َصل ى النبي   أن   الصحيح عن جويرية بنت الحارث وفي  َخَرجَ  َوَسل مَ  عليه هللا 

ْبَح، َصل ى ِحينَ  بُْكَرةً  ِعنِدهَا ِمن  أَنْ  بَْعدَ  َرَجعَ  ثُم   َمْسِجِدهَا، في َوهي الص 

: قالَتْ  َعلَْيهَا؟ فَاَرْقتُكِ  ال تي الَحالِ  علَى ِزْلتِ  ما: فَقالَ  َجالَِسة ، َوهي أَْضَحى،

ُ  َصل ى النبي   قالَ  نََعْم،  ثاََلثَ  َكلَِمات ، أَْربَعَ  بَْعَدكِ  قُلتُ  لقَدْ : َوَسل مَ  عليه هللا 

ات ،  َخْلقِهِ  َعَددَ  َوبَِحْمِدِه، هللاِ  ُسْبَحانَ : لََوَزنَْتهُن   اليَومِ  ُمْنذُ  قُْلتِ  بما ُوِزنَتْ  لو َمر 

 .َكلَِماتِهِ  َوِمَدادَ  َعْرِشهِ  َوِزنَةَ  نَْفِسهِ  َوِرَضا

:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  المؤمنين أم الحارث بنت جويرية:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0507: الرقم أو مسلم الصفحة صحيح

كُ  شيء   بأيِّ  وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي  ؟ أمامةَ  أبا يا شفَتَيكَ  تحرِّ

 ِذكِرك من وأفضلَ  بأكثرَ  أُخبُركَ  أال:  فقال!  هللاِ  رسولَ  يا هللاَ  أذكرُ :  فقلتُ . 

 عَددَ  هللاِ  سبحان: )  تقولُ :  قال!  هللاِ  رسولَ  يا بلى:  قلتُ .  ؟ والن هارِ  بالل يلِ 

 األرضِ  في ما عَددَ  هللاِ  سبحان ، خلَق ما ِمْلءَ  هللاِ  سبحان ، خلق ما

 ما عَددَ  هللاِ  سبحان ، والسماءِ  األرضِ  في ما ِمْلءَ  هللاِ  سبحان[ والسماءِ ]

 شيء   كلِّ  عددَ  هللاِ  سبحان ، كتابُه أحصى ما ِمْلءَ  هللاِ  سبحان ، كتابُه أحصى

 ما ِمْلءَ  لل والحمدُ  ، خلق ما عددَ  للِ  الحمدُ  ، شيء   كلِّ  ِمْلءَ  هللاِ  سبحانَ  ،

 في ما ِمْلءَ  لل والحمدُ  ، والسماءِ  األرضِ  في ما عَددَ  لل والحمدُ  ، خلَق

 ما ِمْلءَ  لل والحمدُ  ، كتابُه أحصى ما عَددَ  للِ  والحمدُ  ، والسماءِ  األرضِ 

 ( . شيء   كلِّ  ِمْلءَ  للِ  والحمدُ  ، شيء   كلِّ  عَددَ  للِ  والحمدُ  ، كتابُه أحصى
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 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5151: الرقم أو الترغيب الصفحة

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(00589) أحمد أخرجه:  التخريج

(( والترهيب الترغيب)) في كما في الدنيا أبي وابن مختصرا ؛( 8885)

 له واللفظ( 0/095) للمنذري

ْكرَ  أن  : الحديثِ  وفي ْكرِ  من وثوابًا ثَناءً  أْعظمُ  الُمضاَعفَ  الذِّ  ولو الُمْفَرِد، الذِّ

 والن هارِ  الل ْيلِ  ِطيلَةَ  كان

 أيها أنكم إلى إشارة فَْرداً  اْلقِياَمةِ  يَْومَ  آتِيهِ  َوُكل هُمْ : تعالى قوله وفي --7

 فكيف عبيده، والكل أوالدكم، باستعباد ألنفسكم ترضون ال المشركون

 ألنفسكم ترضون ال أيضا كنتم وإذا! ألنفسكم؟ ترضون ال ما له رضيتم

 هللا، بنات المالئكة: قولكم في هللا؟ إلى البنات تنسبون فكيف البنات،

 .هللا بنات واألصنام

 َرب هُ، َسيَُكلُِّمهُ  إال   أَحد   ِمن ِمنُكم ما وفي الصحيح عن عدي بن حاتم الطائي

، وبْينَهُ  بْينَهُ  ليسَ   .يَْحُجبُهُ  ِحجاب   وال تُْرُجمان 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5550: الرقم أو البخاري الصفحة

 (5057) ومسلم ،(5550) البخاري أخرجه:  التخريج

 عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  ِعْندَ  أنَا بْينَا وفي الصحيح عن عدي بن حاتم الطائي

بِيِل، قَْطعَ  إلَْيهِ  فََشَكا آَخرُ  أتَاهُ  ثُم   الفَاقَةَ، إلَْيهِ  فََشَكا َرُجل   أتَاهُ  إذْ  وسل مَ  : فَقَالَ  الس 

، يا  طَالَتْ  فإنْ  قَالَ  َعْنهَا، أُْنبِْئتُ  وقدْ  أَرهَا، لَمْ : قُلتُ  الِحيَرةَ؟ َرأَْيتَ  هلْ  َعِدي 

 تََخافُ  ال بالَكْعبَةِ  تَطُوفَ  حت ى الِحيَرِة، ِمنَ  تَْرتَِحلُ  ِعينَةَ الظ   لَتََريَن   َحيَاة ، بكَ 

َ، إال   أَحًدا ارُ  فأْينَ  نَْفِسي وبْينَ  بَْينِي فِيما قُلتُ  - هللا  ُروا قدْ  ال ِذينَ  طَيِّئ   ُدع   َسع 

 هُْرُمَز؟ بنِ  ِكْسَرى: تُ قُل ِكْسَرى، ُكنُوزُ  لَتُْفتََحن   َحيَاة   بكَ  طَالَتْ  ولَئِنْ  ،- الباَِلدَ 

ُجلَ  لَتََريَن   َحيَاة ، بكَ  طَالَتْ  ولَئِنْ  هُْرُمَز، بنِ  ِكْسَرى: قَالَ   َكفِّهِ  ِمْلءَ  يُْخِرجُ  الر 

ة ، أوْ  َذهَب   ِمن َ  ولَيَْلقَيَن   منه، يَْقبَلُهُ  أَحًدا يَِجدُ  فال منه يَْقبَلُهُ  َمن يَْطلُبُ  فِض   هللا 

 أْبَعثْ  ألَمْ : له فَلَيَقُولَن   له، يُتَْرِجمُ  تَْرُجَمان   وبْينَهُ  بْينَهُ  وليسَ  ْلقَاهُ،يَ  يَومَ  أَحُدُكمْ 
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 َعلَْيَك؟ وأُْفِضلْ  َمااًل  أُْعِطكَ  ألَمْ : فيَقولُ  بَلَى،: فيَقولُ  فيُبَلَِّغَك؟ َرسواًل  إلَْيكَ 

 يََرى فال يََساِرهِ  عن ويَْنظُرُ  َجهَن َم، إال   يََرى فال يَِمينِهِ  عن فَيَْنظُرُ  بَلَى،: فيَقولُ 

 ولو الن ارَ  ات قُوا: يقولُ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى النبي   َسِمْعتُ : َعِدي   قَالَ  َجهَن مَ  إال  

 الظ ِعينَةَ  فََرأَْيتُ : َعِدي   قَالَ  طَيِّبَة   فَبَِكلَِمة   تَْمَرة   ِشق ةَ  يَِجدْ  لَمْ  فَمن تَْمَرة   بِشق ةِ 

َ، إال   تََخافُ  ال بالَكْعبَةِ  تَطُوفَ  حت ى الِحيَرةِ  ِمنَ  تَِحلُ تَرْ   اْفتَتَحَ  فِيَمنِ  وُكْنتُ  هللا 

 أبو النبي   قَالَ  ما لَتََرُون   َحيَاة ، بُكمْ  طَالَتْ  ولَئِنْ  هُْرُمزَ  بنِ  ِكْسَرى ُكنُوزَ 

 .َكفِّهِ  ِمْلءَ  يُْخِرجُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى: القَاِسمِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الطائي حاتم بن عدي:  لراويا

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0181: الرقم أو البخاري الصفحة

 (5057) ومسلم ،(0181) البخاري أخرجه:  التخريج

 :الحديثِ  فيو

كاةِ  إخراجِ  إلى المبادرةِ  في الت رغيبُ  --8  .بها الت باطؤِ  وعدمِ  الز 

 في سببًا الت أخيرُ  يكون قد ألن ه إخراِجها؛ في الت سويفِ  ِمن الت حذيرُ : وفيه --8

 .يقبَلُها َمن وجودِ  عدمِ 

 عن بإخباِره وسل م عليه هللا صل ى ُمعجزاتِه ِمن ظاهرة   ُمعجزة  : وفيه --2

 .َغيبي ة أُمور  

دقةِ  قَبولُ : وفيه --4  .قل تْ  ولو الص 

دقةِ  ِمن القليلِ  احتقارِ  تركُ : وفيه --7  ِمن شيئًا يحقِرَ  وأال   وغيِرها، الص 

 .قل   وإنْ  وفعاًل، قواًل  المعروِف؛

 وقَطعِ  َعْيلة   ِمن وسل م عليه هللا صل ى لنبيا إلى يَْشُكون كانوا أن هم: وفيه --7

 .الفََرج ِمن عنده يرُجون لِما وغيِره؛ طريق  

 الموقِف أهلِ  ِمن الن ار قُربِ  على دليل  : وفيه --5

 القيامةِ  يومَ  بالعبدِ  يؤتى وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة

ُ  فيقولُ  رتُ  وولًدا ومااًل  اوبصرً  سمًعا لَكَ  أجعل ألَم لَهُ  هللا   األنعامَ  لَكَ  وسخ 
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 ال فيقولُ  هذا يوَمكَ  مالقي أن كَ  تظن   فَكنتَ  وتربعُ  ترأسُ  وتَركتُكَ  والحرثَ 

 نسيتَني كما أنساكَ  اليومَ  لَهُ  فيقولُ 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة وأبو الخدري سعيد أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0509: الرقم أو الترمذي الصفحة صحيح

 صحيح

 موضوع مع تلتقي ولدا، اإلله اتخاذ لنفي المقررة اآليات ههذ إن :والخالصة

ُ  هُوَ : قُلْ : المتقدمة اإلخالص سورة  الذي المتقدم الحديث ومع أََحد   هللا 

 وآله عليه هللا صل ى هللا رسول قال: قال هريرة أبي عن البخاري أخرجه

ُ  قالَ  : وتعالى تبارك هللا يقول: »وسل م بَنِي: هللا   ذلَك، له يَُكنْ  ولَمْ  آَدمَ  ابنُ  َكذ 

ا ذلَك، له يَُكنْ  ولَمْ  وَشتََمنِي  بََدْأتُهُ، كما أُِعيَدهُ  لَنْ  إنِّي: يَقُولَ  أنْ  إي ايَ  تَْكِذيبُهُ  أم 

ا ُ  ات َخذَ : يَقُولَ  أنْ  إي ايَ  َشْتُمهُ  وأَم  َمدُ  وأنا ولًَدا، هللا   أُولَْد، ولَمْ  ألِدْ  لَمْ  الذي الص 

 (أَحد   ُكفًُؤا له يَُكنْ  ولَمْ  يُولَدْ  ولَمْ  يَلِدْ  لَمْ ) أَحد   ُكفًُؤا لي نْ يَكُ  ولَمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5851: الرقم أو الصفحة

 سورة]  مينالمجر وإهالك المبين الذكر وتيسير المؤمنين محبة -58

       [89 الى 87 اآليات( :58) مريم

نُوا الَِّذين   إِنَّ  ِملُوا آم  ع  الِحاتِ  و  ع لُ  الصَّ ي ج  منُ  ل ُهمُ  س  ح  ا الرَّ  ف إِنَّما( 87) ُود  

ناهُ  ر   بِلِسانِك   ي سَّر  تُن ِذر   ال ُمتَّقِين   بِهِ  لِتُب شِّ ما   بِهِ  و  ا ق و  م  ( 85) لُد   ك  نا و  ل ك   أ ه 

ن   ِمن   ل ُهم  ق ب   د   ِمن   ِمن ُهم   تُِحسُّ  ه ل   ق ر  عُ  أ و   أ ح  م  زا   ل ُهم   ت س   (89) ِرك 

  التفسير

 هللا، عند المرضية الصالحات األعمال وعملوا بالل آمنوا الذين إن - 77

 .عباده إلى وبتحبيبهم إياهم، بحبه محبة هللا لهم سيجعل

 أن أجل من -الرسول أيها- سانكبل بإنزاله القرآن هذا يسرنا فإنما - 75

ف نواهي، ويجتنبون أوامري، يمتثلون الذين المتقين به تبش ر  قوًما به وتخو 

 .للحق اإلذعان في والمكابرة الخصومة في أشداء
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 من بأحد اليوم تشعر فهل قومك، قبل من أهلكناها التي األمم أكثر وما - 77

 حين غيرهم يصيب قد أصابهم افم! خفي ًا؟ صوتًا لهم تسمع وهل! األمم؟ تلك

 .هللا يأذن

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات تضمنت

 له كتب ودينه، هللا شرع باتباعه عنه ورضاه لتقواه، عبدا هللا أحب إذا --8

 وإن المقربين، المالئكة وعند الصالحين، عباده قلوب في والمودة المحبة

 .والفساق والكفار ظلمةال عند مكروها كان

ُ  أَحب   إَِذا روي البخاري عن أبي هريرة َ  إن  : ِجْبِريلَ  نَاَدى الَعْبدَ  هللا   يُِحب   هللا 

َماءِ  أْهلِ  في ِجْبِريلُ  فيُنَاِدي ِجْبِريُل، فيُِحب هُ  فأْحبِْبهُ، فاَُلنًا َ  إن  : الس   يُِحب   هللا 

َماِء، لُ أهْ  فيُِحب هُ  فأِحب وهُ، فاَُلنًا  .األْرضِ  في القَبُولُ  له يُوَضعُ  ثُم   الس 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة

 (0705) ومسلم ،(7050) البخاري أخرجه:  التخريج

ِ  َمَحب ةِ  َعاَلَمةُ  الن اس قُلُوبِ  َمَحب ةَ  أَن  : الحديثِ  وفي  هللا 

 بقلوب تعالى هللا أقبل إال تعالى هللا على بقلبه أحد أقبل ما: حي ان بن هرم قال

 هو لذاك األول والنموذج .ورحمتهم مود تهم يرزقه حتى إليه اإليمان أهل

                                                            صحابته، كبار هم بعده التي ذجوالنما وسل م، وآله عليه هللا صل ى هللا رسول

 إال يحب ال تعالى هللا فإن اآلخرة في كذلك فهو الدنيا في محبوبا كان ومن

 .وكرمه بمن ه منهم تعالى هللا جعلنا نقيا، خالصا إال يرضى وال تقيا، مؤمنا

 .فهمه عليهم ليسهل ولغتهم، العرب بلسان الكريم القرآن نزل -8

نِ  كْ  ال: }تَعالَى قَْولِهِ  في عبَّاس   اب نِ  وفي الصحيح ع   لِتَْعَجلَ  لِسانَكَ  به تَُحرِّ

ِ  َرسولُ  كانَ : قالَ [ 87: القيامة{ ]بهِ   ِمنَ  يُعالِجُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ةً، الت ْنِزيلِ  ا وكانَ  ِشد  كُ  مم  ُكهُما فأنا: عب اس   ابنُ  فقالَ  - ْيهِ َشفَتَ  يَُحرِّ  لَُكمْ  أَُحرِّ
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ِ  َرسولُ  كانَ  كما ُكهُما، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا  ُكهُما أنا: َسِعيد   وقالَ  يَُحرِّ  أَُحرِّ

ُكهُما، عب اس   اْبنَ  َرأَْيتُ  كما كَ  يَُحرِّ ُ  فأْنَزلَ  - َشفَتَْيهِ  فََحر  كْ  ال: }تَعالَى هللا   تَُحرِّ

 لكَ  َجْمُعهُ : قالَ [ 85: القيامة{ ]وقُْرآنَهُ  َجْمَعهُ  علْينا إن   به لِتَْعَجلَ  لِسانَكَ  به

 له فاْستَِمعْ : قالَ [ 87: القيامة{ ]قُْرآنَهُ  فات بِعْ  قََرْأناهُ  فَإذا: }وتَْقَرأَهُ  َصْدِركَ  في

 فَكانَ  تَْقَرأَهُ، أنْ  لْيناع إن   ثُم  [ 87: القيامة{ ]بَيانَهُ  علْينا إن   ثُم  : }وأَْنِصتْ 

ِ  َرسولُ   اْنطَلَقَ  فإذا اْستَمع ِجْبِريلُ  أتاهُ  إذا ذلكَ  بَْعدَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 .قََرأَهُ  كما وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   قََرأَهُ  ِجْبِريلُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1: الرقم أو اري الصفحةالبخ

ديثُ  وهذا ديثِ  ُمصط لحِ  ِعلمِ  في يُسمَّى الح   فَِة،الش   بتَحريكِ  الُمَسْلَسلَ  :الح 

 .تََسْلُسلُه يَت ِصلْ  لم لكن ه

 أحُرف   سْبَعةِ  علَى أُنِزلَ  القرآنَ  هذا إِن   وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب

 ِمْنهُ  تيس رَ  ما فاقرؤوا ،

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0058: الرقم أو الصفحة

، علَى ِجْبِريلُ  أَْقَرأَنِي وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس  أَزلْ  فَلَمْ  َحْرف 

 .أْحُرف   َسْبَعةِ  إلى اْنتَهَى حت ى أْستَِزيُدهُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0058: الرقم أو البخاري الصفحة

 (958) ومسلم ،(5588) البخاري أخرجه:  التخريج

ديثِ  هذا وفي - الس المُ  عليه ِجبريلَ  أن   وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى الن بي   يَذُكرُ  الح 

 َحرف   على ويُقِرئُه بالقُرآنِ  عليه يَنِزلُ  كان -بالَوْحيِ  الُمَوك لُ  الَملَكُ  وهو

،  أْقَرأَه حت ى يادةَ،الزِّ  منه يَطلُبُ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى الن بي   يََزلِ  فلمْ  واحد 

 على والت يسيرِ  لِلت خفيفِ  وذلك تعالَى؛ هللاِ  ِمنَ  بأْمر   أحُرف   َسبعةِ  على القُرآنَ 

تِه  .َصحيح   فهو القارئُ  به قَرأَ  َحْرف   فأي  . أُم 
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 أن  : أْقربِها ِمن كثيرة ، أقوال   على السبعةِ  باألحرفِ  المرادِ  في واختُلِف

 لُغاتِ  ِمن لُغات   سْبعُ  أو عنها، يَخُرجُ  ال االختالفِ  ِمن أوُجه   َسبعةُ  المرادَ 

 .ُمختلِفة   بألفاظ   المت فقةِ  المعاني ِمن أوجه   سبعةُ  أو الَعَرِب،

ديثِ  وفي  .وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  عنِ  بالقِراءاتِ  القِراءةِ  ُورودُ  :الح 

، بنِ  َحِكيمِ  بنَ  ِهَشامَ  َسِمْعتُ  وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب  يَْقَرأُ  ِحَزام 

ِ  َرسولِ  َحيَاةِ  في الفُْرقَانِ  ُسوَرةَ   لِقَِراَءتِِه، فَاْستََمْعتُ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولُ  يُْقِرْئنِيهَا لَمْ  َكثِيَرة ، ُحُروف   علَى يَْقَرأُ  هو فَإَِذا  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

اَلِة، في ُرهُ أَُساوِ  فَِكْدتُ  وسل َم، : فَقُلتُ  بِرَدائِِه، فَلَب ْبتُهُ  َسل َم، حت ى فَتََصب ْرتُ  الص 

وَرةَ  هِذه أْقَرأَكَ  َمن ِ  َرسولُ  أْقَرأَنِيهَا: قالَ  تَْقَرأُ؟ َسِمْعتُكَ  ال تي الس   هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولَ  فإن   َكَذْبَت،: فَقُلتُ  وسل َم، عليه  أْقَرأَنِيهَا قدْ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولِ  إلى أقُوُدهُ  به فَاْنطَلَْقتُ  قََرْأَت، ما غيرِ  علَى  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 فَقالَ  تُْقِرْئنِيهَا، لَمْ  ُحُروف   علَى الفُْرقَانِ  بُسوَرةِ  يَْقَرأُ  هذا َسِمْعتُ  إنِّي: فَقُلتُ 

ِ  َرسولُ   ال تي القَِراَءةَ  عليه فَقََرأَ  ِهَشامُ  يا اْقَرأْ  أْرِسْلهُ،: وسل مَ  يهعل هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولُ  فَقالَ  يَْقَرأُ، َسِمْعتُهُ   اْقَرأْ : قالَ  ثُم   أُْنِزلَْت، َكذلكَ : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولُ  فَقالَ  أْقَرأَنِي، ال تي القَِراَءةَ  فَقََرْأتُ  ُعَمرُ  يا : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

، َسْبَعةِ  علَى أُْنِزلَ  القُْرآنَ  هذا إن   أُْنِزلَتْ  َكذلكَ   .منه تَيَس رَ  ما فَاْقَرُؤوا أْحُرف 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5880: الرقم أو البخاري الصفحة

 (959) ومسلم ،(5880) البخاري رجهأخ:  التخريج

 ككالمِ  ليس وأن ه ُوُجوِهه، وكثرةِ  القرآنِ  َشَرفِ  على يَُدل   ما: الحديثِ  في

 .واحًدا وجهًا إال   يَحتِمل ال الذي اآلَدِميِّينَ 

 بالل، لكفرهم االستئصال عذاب والجماعات األمم من كثيرا هللا عذب -2

 وآله عليه هللا صل ى محمد بالنبي األمم هللا وأكرم الكرام، رسله وتكذيبهم

                   .واالستئصال اإلبادة عذاب عنهم فرفع وسل م،

ِ  رسولُ  صل ى روي الترمذي عن خباب بن األرت ُ  صل ى هللا   وسل مَ  علَيهِ  هللا 

ِ  رسولَ  يا:  قالوا ، فأطالَها صالةً  :  قالَ  ، تُصلِّيها تَُكن لم صالةً  صل يتَ  ، هللا 
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َ  سألتُ  إنِّي ، وَرْهبة   َرغبة   صالةُ  إن ها أجلْ   اثنتَينِ  فأعطاني ثالثًا فيها هللا 

تي يُْهلِكَ  اَل  أن سألتُهُ  ، واحدةً  ومنَعني  اَل  أن وسألتُهُ  ، فأعطانيها ة  بَسنَ  أم 

ا علَيِهم يُسلِّطَ   بأسَ  بعَضهُم يُذيقَ  اَل  أن وسألتُهُ  ، فأعطانيها غيِرِهم من َعدو ً

 فمنَعنيها بعض  

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األرت بن خباب:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0551: الرقم أو الصفحة

 شفَقة   ِمن وسل م علَيه هللاُ  صل ى الن بيِّ  ِعندَ  كان ما بيانُ : الحديثِ  وفي --5

تِه، على  .بهم ورأفة   أم 

تِه َعالماتِ  ِمن عالمة  : وفيه --8  .وسل م علَيه هللاُ  صل ى نُبو 

ا  القَاِدرُ  هو قُلْ : }اآليَةُ  هِذه نََزلَتْ  روي البخاري عن جابر بن عبد هللا ل مَّ

ِ  َرسولُ  قالَ  ،{فَْوقُِكمْ  ِمن َعَذابًا علَْيُكم يَْبَعثَ  أنْ  علَى : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 يَْلبَِسُكمْ  أَوْ } ِهكَ بَوجْ  أُعوذُ : قالَ  ،{أْرُجلُِكمْ  تَْحتِ  ِمن أَوْ : }قالَ  بَوْجِهَك، أُعوذُ 

ِ  َرسولُ  قالَ { بَْعض   بَأْسَ  بَْعَضُكمْ  ويُِذيقَ  ِشيًَعا  هذا: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 .- أْيَسرُ  هذا أوْ  - أْهَونُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5709: الرقم أو الصفحة البخاري

 بالنصر وسل م وآله عليه هللا صل ى هللا لرسول وعد األخيرتين اآليتين في -4

 وأمثالهم الكافرين ألولئك ووعيد قومه، من العرب المشركين على والغلبة

 .والهوان والذل والعذاب بالعقاب

 حتى ، بالس يفِ  الساعةِ  يدي بين بُِعثتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 وُجِعلَ  ، ُرْمحي ِظلِّ  تحت ِرْزقي ُجِعلَ  و ، له شريكَ  ال وحده تعالى هللاُ  يُعبَدَ 

ل   غارُ  و الذ   منهم فهو بقوم   تشب ه من و ، أمري خالفَ  من على الص 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  يالراو

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة
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( 0855) حديث قبل التضعيف بصيغة معلقا   البخاري أخرجه:  التخريج

 .له واللفظ( 1775) أحمد موصوال   وأخرجه مختصرا ،

 واإلرشادُ  صياِن،والعِ  والفُسوقِ  الُكفرِ  بأهلِ  الت شب هِ  من الت حذيرُ  :الحديثِ  وفي

 . والط اعةِ  اإليمانِ  بأهلِ  الت شب هِ  إلى

 ِمنَ  أَحد   يُْعطَهُن   لَمْ  َخْمًسا أُْعِطيتُ  وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا 

ْعبِ  نُِصْرتُ : قَْبلِي األْنبِيَاءِ   َمْسِجًدا األْرضُ  لي وُجِعلَتْ  َشْهر ، َمِسيَرةَ  بالر 

تي ِمن َرُجل   وأَي ما وطَهُوًرا، اَلةُ  أْدَرَكْتهُ  أُم  ، الص   الَغنَائُِم، لي وأُِحل تْ  فَْليَُصلِّ

ةً، قَْوِمهِ  إلى يُْبَعثُ  النبي   وكانَ   وأُْعِطيتُ  َكاف ةً، الن اسِ  إلى وبُِعْثتُ  َخاص 

فَاَعةَ   .الش 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  509: الرقم أو الصفحة البخاري

 (105) ومسلم ،(509) البخاري أخرجه:  التخريج

 ُسبحانه هللا عندَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى النبيِّ  مكانةِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 .وتعالَى

 .تعالَى هللاِ  ِمن بفَضل   بعِضهم على األنبياءِ  تفاُضلِ  بيانُ : وفيه --8

 وفي واإلنذار، التبشير في وسل م وآله عليه هللا صل ى النبي مهمة تنحصر -7

  .بالنار عصاه من وإنذار بالجنة، أطاعه من تبشير أي عليهما، له حث اآلية

ِ  َعْبدَ  لَقِيتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو  الَعاصِ  بنِ  َعْمِرو بنَ  هللا 

ُ  َرِضيَ  ِ  َرسولِ  ِصفَةِ  عن أْخبِْرنِي: قُلتُ  عْنهَما، هللا   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  أَجْل؛: قالَ  الت ْوَراِة، في  في ِصفَتِهِ  ببَْعضِ  الت ْوَراةِ  في لََمْوُصوف   إن ه وهللا 

ًرا َشاِهًدا أَْرَسْلنَاكَ  اإِن   الن بِي   أَي هَا يَا: }القُْرآنِ   ،[47: األحزاب{ ]َونَِذيًرا َوُمبَشِّ

يِّيَن، وِحْرًزا ْيتُكَ  وَرسولِي، َعْبِدي أْنتَ  لَِْلُمِّ َل، َسم  ، واَل  بفَظ   ليسَ  المتََوكِّ  َغلِيظ 

اب   واَل  يِّئَةِ  يَْدفَعُ  واَل  األْسَواِق، في َسخ  يِّئَةَ، بالس   ولَنْ  ْغفُِر،ويَ  يَْعفُو ولَِكنْ  الس 

ُ  يَْقبَِضهُ  ُ، إال   إلَهَ  ال: يَقولوا بأَنْ  الَعْوَجاَء، الِمل ةَ  به يُقِيمَ  حت ى هللا   بهَا ويَْفتَحُ  هللا 

ا، وآَذانًا ُعْميًا، أْعيُنًا  .ُغْلفًا وقُلُوبًا ُصم ً
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0501: الرقم أو البخاري الصفحة

 انتهي التفسير التربوي لسورة مريم

 سورة طه

                    [9 ىال 5 اآليات( :  00) طه سورة] السعادة سبب القرآن -5

مِ  ِ  بِس  منِ  هللاَّ ح  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

ل نا ما( 5) طه ل ي ك   أ ن ز  آن   ع  قى ال قُر  ة   إاِلَّ ( 0) لِت ش  ِكر  ن   ت ذ  شى لِم  ( 0) ي خ 

ن   ت ن ِزيال   ل ق   ِممَّ ض   خ  السَّماواتِ  األ  ر  منُ  (5) ال عُلى و  ح  ل ى الرَّ شِ  ع   ال ع ر 

ت وى ما السَّماواتِ  فِي ما ل هُ ( 1) اس  ضِ  فِي و  ما األ  ر  ما ب ي ن ُهما و  ت   و   ت ح 

إِن  ( 7) الثَّرى ه ر   و  لِ  ت ج  ل مُ  ف إِنَّهُ  بِال ق و  رَّ  ي ع  فى السِّ أ خ  ُ ( 5) و   ُهو   إاِلَّ  إِله   ال هللاَّ

ماءُ  ل هُ  نى األ  س   (9) ال ُحس 

 التفسير

 أن إلى واإلشارة المنكرين، تحدىل الحروف بهذه السورة تعالى هللا بدأ - 8 

ن القرآن  عن عجزتم ذلك ومع بها، تتكلمون التى الحروف هذه من ُمَكو 

 .مثله من آيات أو قصيرة بسورة اإلتيان

 أسفًا نفسك إرهاق في سببًا ليكون القرآن -الرسول أيها- عليك أنزلنا ما - 8

 .بك اإليمان عن قومك إعراض على

 .لخشيته هللا وفقهم لمن تذكيًرا كونلي إال أنزلناه ما - 2

له - 4  قرآن فهو المرتفعة، السماوات وخلق األرض، خلق الذي هللا نز 

 .عظيم عند من منزل ألنه عظيم؛

ا العرش على وارتفع عال الرحمن - 7  .وتعالى سبحانه بجالله يليق علو ً

 من التراب تحت وما األرض في وما السماوات في ما وحده سبحانه له - 7

 .وتدبيًرا وملًكا خلقًا مخلوقات،
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 فهو كله، ذلك يعلم سبحانه فإنه تخفه أو القول، -الرسول أيها- تعلن وإن - 5

 شيء عليه يخفى ال النفس، خواطر مثل السر من أخفى هو وما السر يعلم

 .ذلك من

 .الحسن في الكمال البالغة األسماء وحده له، غيره بحق معبود ال هللا - 7

 جاءت اإلعراض، قومه من يعاني - وسلم عليه هللا صلى - النبي كان ولما

 :سبحانه فقال السالم، عليه موسى بقصة تسليته

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 هو وإنما األجسام، وإضناء النفوس إلتعاب العظيم القرآن إنزال ليس -8

 -قريش كفار على رد هذا وفي. ربهم يخشون ذينال به ينتفع تذكرة كتاب

 محمد على القرآن هذا هللا أنزل ما: قالوا الذين -النزول سبب في تقدم كما

 .طه تعالى هللا فأنزل ليشقى، إال

 المشقة وإذاقتها العبادة، في النفس إلتعاب القرآن إنزال يكن لم وهكذا

 وسلم وآله عليه هللا صلى النبي بعث وما يسر، كتاب القرآن وإنما الفادحة،

 .السمحة بالحنيفية إال

 أحُرف   سْبَعةِ  علَى أُنِزلَ  القرآنَ  هذا إِن   وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب

 ِمْنهُ  تيس رَ  ما فاقرؤوا ،

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0058: الرقم أو الصفحة

، بنِ  َحِكيمِ  بنَ  ِهَشامَ  َسِمْعتُ  وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب  يَْقَرأُ  ِحَزام 

ِ  َرسولِ  َحيَاةِ  في الفُْرقَانِ  ُسوَرةَ   لِقَِراَءتِِه، فَاْستََمْعتُ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  لُ َرسو يُْقِرْئنِيهَا لَمْ  َكثِيَرة ، ُحُروف   علَى يَْقَرأُ  هو فَإَِذا  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

اَلِة، في أَُساِوُرهُ  فَِكْدتُ  وسل َم، : فَقُلتُ  بِرَدائِِه، فَلَب ْبتُهُ  َسل َم، حت ى فَتََصب ْرتُ  الص 

وَرةَ  هِذه أْقَرأَكَ  َمن ِ  َرسولُ  أْقَرأَنِيهَا: قالَ  تَْقَرأُ؟ َسِمْعتُكَ  ال تي الس   هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولَ  فإن   َكَذْبَت،: فَقُلتُ  ،وسل مَ  عليه  أْقَرأَنِيهَا قدْ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 
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ِ  َرسولِ  إلى أقُوُدهُ  به فَاْنطَلَْقتُ  قََرْأَت، ما غيرِ  علَى  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 فَقالَ  تُْقِرْئنِيهَا، لَمْ  ُحُروف   علَى الفُْرقَانِ  بُسوَرةِ  يَْقَرأُ  هذا َسِمْعتُ  إنِّي: فَقُلتُ 

ِ  َرسولُ   ال تي القَِراَءةَ  عليه فَقََرأَ  ِهَشامُ  يا اْقَرأْ  أْرِسْلهُ،: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولُ  فَقالَ  يَْقَرأُ، َسِمْعتُهُ   اْقَرأْ : قالَ  ثُم   أُْنِزلَْت، َكذلكَ : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولُ  فَقالَ  أْقَرأَنِي، ال تي القَِراَءةَ  تُ فَقََرأْ  ُعَمرُ  يا : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

، َسْبَعةِ  علَى أُْنِزلَ  القُْرآنَ  هذا إن   أُْنِزلَتْ  َكذلكَ   .منه تَيَس رَ  ما فَاْقَرُؤوا أْحُرف 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5880: الرقم وأ البخاري الصفحة

 (959) ومسلم ،(5880) البخاري أخرجه:  التخريج

 ككالمِ  ليس وأن ه ُوُجوِهه، وكثرةِ  القرآنِ  َشَرفِ  على يَُدل   ما: الحديثِ  في

 .واحًدا وجهًا إال   يَحتِمل ال الذي اآلَدِميِّينَ 

 الرحمن وهو العليا، والسموات األرض خالق هو القرآن منزل تعالى هللا -8

 في التصرف مطلق فكان عرشه، اعتلى الذي ودقائقها النعم بجالئل المنعم

 من بينهما وما األرض في وما السموات في ما جميع وله والكون، الخلق

 ذلك، وغير وأموال وذخائر معادن من األرض تحت وما الموجودات

 عنده يستوي شيء، بكل العالم وهو أيضا، سبع والسموات سبع واألرضون

                                                                                                        السر، من أخفى هو وما والجهر السر

 :منه وأخفى خفاء، في غيره اإلنسان به حدث ما: السر :عباس ابن قال

  .غيره به يحدث لم مما نفسه في أضمر ما

َ  إن   وفي الصحيح عن سليك الغطفاني َمَواتِ  َخلَقَ  يَومَ  َخلَقَ  هللا   َواألْرضَ  الس 

َماءِ  بْينَ  ما ِطبَاقَ  َرْحَمة   ُكل   َرْحَمة   ِمئَةَ   األْرضِ  في منها فََجَعلَ  األْرِض،وَ  الس 

 علَى بَْعُضهَا َوالط ْيرُ  َواْلَوْحشُ  َولَِدهَا، علَى الَوالَِدةُ  تَْعِطفُ  فَبِهَا َرْحَمةً،

ْحَمةِ  بِهِذه أَْكَملَهَا القِيَاَمةِ  يَْومُ  كانَ  فَإَِذا بَْعض ،  .الر 

 سلمم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الغطفاني سليك:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0510: الرقم أو الصفحة
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ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  نَْسأَلَ  أنْ  نُِهينا  مالك  نب أنس عن  مسلم روي   عليه هللا 

، عن وسل مَ  ُجلُ  يَِجيءَ  أنْ  يُْعِجبُنا فَكانَ  شيء   العاقُِل، الباِديَةِ  أْهلِ  ِمن الر 

ُد، يا: فقالَ  الباِديَِة، أْهلِ  ِمن َرُجل   فَجاءَ  نَْسَمُع، ونَْحنُ  فَيَْسأَلَهُ،  أتانا ُمَحم 

َ  أن   تَْزُعمُ  أن كَ  لنا َزَعمَ فَ  َرسولُكَ   َخلَقَ  فَمن: قالَ  َصَدَق،: قالَ  أْرَسلََك، هللا 

ُ،: قالَ  الس ماَء؟ ُ،: قالَ  األْرَض؟ َخلَقَ  فَمن: قالَ  هللا   هِذه نََصبَ  فَمن: قالَ  هللا 

ُ،: قالَ  َجَعَل؟ ما فيها وَجَعلَ  الِجباَل،  وَخلَقَ  َء،الس ما َخلَقَ  فَبِال ِذي: قالَ  هللا 

ُ  الِجباَل، هِذه ونََصبَ  األْرَض،  أن   َرسولُكَ  وَزَعمَ : قالَ  نََعْم،: قالَ  أْرَسلََك؟ آلل 

ُ  أْرَسلََك، فَبِال ِذي: قالَ  َصَدَق،: قالَ  ولَْيلَتِنا، يَوِمنا، في َصلَوات   َخْمسَ  علْينا  آلل 

: قالَ  أْموالِنا، في َزكاةً  علْينا ن  أ َرسولُكَ  وَزَعمَ : قالَ  نََعْم،: قالَ  بهذا؟ أَمَركَ 

ُ  أْرَسلََك، فَبِال ِذي: قالَ  َصَدَق،  َرسولُكَ  وَزَعمَ : قالَ  نََعْم،: قالَ  بهذا؟ أَمَركَ  آلل 

 أْرَسلََك، فَبِال ِذي: قالَ  َصَدَق،: قالَ  َسنَتِنا، في َرَمضانَ  َشْهرِ  َصْومَ  علْينا أن  

 ُ  َمنِ  البَْيتِ  َحج   علْينا أن   َرسولُكَ  وَزَعمَ : قالَ  ْم،نَعَ : قالَ  بهذا؟ أَمَركَ  آلل 

، بََعثَكَ  والذي: قالَ  ول ى، ثُم  : قالَ  َصَدَق،: قالَ  َسبِياًل، إلَْيهِ  اْستَطاعَ   ال بالَحقِّ

، أِزيدُ  ، أْنقُصُ  وال عليهن  ُ  َصل ى النبي   فقالَ  منهن   َصَدقَ  لَئِنْ : وسل مَ  عليه هللا 

 .الَجن ةَ  لَن  لَيَْدخُ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  50: الرقم أو الصفحة

 سواه، رب وال غيره، إله ال الكون، هذا في الوحيد اإلله سبحانه وهو   --2

 حميدةال واألفعال العليا، والصفات والتسعون، التسع الحسنى األسماء له

 .السديدة الحكيمة

 دعا وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول أن وذلك سبحانه نفسه هللا وحد وقد

 له شريك ال وحده تعالى هللا عبادة إلى المشركين

ِ  روي البخاري عن أبي هريرة  ال واِحًدا، إال   ِمئَة   اْسًما، وتِْسُعونَ  تِْسَعة   لِل 

 .الَوْترَ  يُِحب   وْتر   وهو الَجن ةَ، َدَخلَ  إال   أَحد   يَْحفَظُها

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7550: الرقم أو الصفحة
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 (0755) ومسلم له، واللفظ( 7550) البخاري أخرجه:  التخريج

 القرآنِ  من ُسَور   في األعظمُ  هللاِ  اسمُ   وفي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي

 " طه"  و"  عمرانَ  آلِ "  و"  البقرةِ "  في ، ثالث  

 السلسلة:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الباهلي أمامة أبو:  الراوي

 نحس إسناده:  المحدث حكم خالصة|  557: الرقم أو الصحيحة الصفحة

 .يسير باختالف( 5801( )9/090) الطبراني أخرجه:  التخريج

عاءِ  فضلِ  بَيانُ  :الحديثِ  وفي --5 لِ  الد   باسِمه وجل   عز   هللاِ  إلى والت وس 

 .األعظَمِ 

 .أجابَ  به ُدعي إذا َعظيًما اسًما تعالى للِ  أن  : وفيه --8

( موسى مناجاة أو) إياه ربه تكليم -5 -السالم عليه موسى قصة -0

 الى 8 آلياتا( :00) طه سورة]    المقدس الوادي في إليه الوحي وابتداء

57]      

ه ل   ِديثُ  أ تاك   و  أى إِذ  ( 8) ُموسى ح  لِهِ  ف قال   نارا   ر  ُكثُوا أِل ه  تُ  إِنِّي ام   نارا   آن س 

ل ى أ ِجدُ  أ و   بِق ب س   ِمن ها آتِيُكم   ل ع لِّي ا( 50) ُهدى   النَّارِ  ع   يا نُوِدي   أ تاها ف ل مَّ

بُّك   أ ن ا إِنِّي( 55) ُموسى ل   ر  ل ي ك   ع  ف اخ  ( 50) طُوى   ال ُمق دَّسِ  بِال وادِ  إِنَّك   ن ع 

أ ن ا تُك   و  ت ر  ت ِمع   اخ  ُ  أ ن ا إِنَّنِي(50) يُوحى لِما ف اس  نِي أ ن ا إاِلَّ  إِله   ال هللاَّ بُد  أ قِمِ  ف اع   و 

الة   ِري الصَّ ة   إِنَّ ( 55) لِِذك  فِيها أ كادُ  آتِي ة   السَّاع  زى أُخ   بِما س  ن ف   ُكلُّ  لِتُج 

عى نَّك   ف ال( 51) ت س  ن ها ي ُصدَّ ن   ع  ِمنُ  ال م  اتَّب ع   بِها يُؤ  دى ه واهُ  و   (57) ف ت ر 

 التفسير

 .السالم عليه عمران بن موسى خبر -الرسول أيها- جاءك ولقد - 7

 إني هذا، مكانكم في أقيموا: ألهله فقال ناًرا، سفره في عاين حين - 88

 إلى يهديني من أجد أو بشعلة، النار هذه من آتيكم لعلي ناًرا أبصرت

 .الطريق

 .موسى يا: بقوله سبحانه هللا ناداه النار جاء فلما - 88
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 الُمطَه ر بالوادي إنك لمناجاتي، استعداًدا نعليك فانزع ربك أنا إني - 88

 (.طَُوى)

 .إليك أوحيه لما فاستمع رسالتي، لتبليغ -موسى يا- اصطفيتك وأنا - 82

 على الصالة وأد   وحدي، فاعبدني غيري، بحق معبود ال هللا أنا ننيإ - 84

 .فيها لتذُكرني وجه أكمل

 مخلوق، وقتها يعلم فال أخفيها أكاد وواقعة، محالة ال آتية الساعة إن - 87

 عملته، بما نفس كل تَُجاَزى لكي لهم؛ النبي بإخبار عالماتها يعرفون ولكن

ا أو كان خيًرا  .شر ً

 ال من الصالح بالعمل لها واالستعداد بها التصديق عن يصرفن ك فال - 87

 .ذلك بسبب فتهلك المحرمات، من نفسه تهواه ما واتبع الكفار، من بها يؤمن

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يستفاد

 ثح وقد والعظة، للعبرة عليها واالطالع األنبياء قصص تعلم ضرورة -8

 بصيغة السالم، عليه موسى قصة عن اإلخبار مطلع في ذلك على القرآن

 وإن أَتاكَ  َوهَلْ  االستفهام ولفظ. وإيجاب إثبات استفهام هو الذي االستفهام

 كما به المقصود لكن إليه، بحاجة ليس ألنه تعالى، هللا على يجوز ال كان

 الصيغة وهذه سلم،و وآله عليه هللا صلى النبي قلب في الجواب تقرير تقدم

 النظر ولفت التشويق سبيل على لصاحبه المرء يقول كما ذلك، في أبلغ

 .الخبر معرفة إلى السامع فيتطلع كذا؟ خبر بلغك هل: واالنتباه

، به َرُجل   قَْبلَُكمْ  كانَ  فِيَمن كانَ  وفي الصحيح عن جندب بن عبد هللا  ُجْرح 

ينًا فأَخذَ  فََجِزَع، ُ  قالَ  َماَت، حت ى الد مُ  َرقَأَ  فَما يََدهُ، بهَا فََحز   ِسكِّ : تََعالَى هللا 

ْمتُ  بنَْفِسِه، َعْبِدي بَاَدَرنِي  .الَجن ةَ  عليه َحر 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدهللا بن جندب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0570: الرقم أو الصفحة البخاري

 غيِره، أم القاتلِ  نَْفسَ  أكانتْ  سواء   الن ْفِس، قتلِ  تحريمُ : الحديثِ  وفي --5
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م حيثُ  بَخْلقِه؛ تعالى هللاِ  ورحمةُ  هللاِ، حقوقِ  عند الوقوفُ : وفيه --8  حر 

 هللاِ، ِملكُ  األنفُسَ  وأن   نُفوِسهم، قَْتلَ  عليهم

  الماضيِة، األَُممِ  عنِ  الت حديثُ : يهوف  --2

برِ  وفضيلةُ  --4 رِ  وتركُ  البالِء، على الص   إلى يُفضيَ  لئال   اآلالِم؛ ِمن الت ضج 

  منها، أَشد  

 .الن ْفسِ  قَْتلِ  إلى الُمفضيَةِ  األسبابِ  تَعاِطي عن الن هيُ : وفيه --7

 له ُحل ة   في قبلَُكم كان َمم ن َرجل   خرج وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو

 القِيامةِ  يومِ  إلى فيها يَتََجْلَجلُ  فهو ، فأََخَذْته ، األرضَ  هللاُ  فأمرَ  فيها يَختالُ 

:  المحدث|  عمر بن وعبدهللا هريرة وأبو عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 خالصة|  0000: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني

 صحيح:  المحدث حكم

 .لِْلعاصينَ  الَخْسفِ  إثباتُ : الحديثِ  وفي

التعلم من الدروس المستفاده من امم الرسل واالنبياء  ومناسبة االحاديث

 السابقين 

 ومسكن وكساء غذاء من( المرأة) األهل على اإلنفاق واجب الزوج على -8

 الليلة في الذهاب إلى السالم عليه وسىم بادر لذا البرد، وقت تدفئة ووسائل

 للدفء،( النار من جمر) جذوة أو نار شعلة إلحضار الشاتية المظلمة

 .النفساء حالة وبخاصة إليه، الشديدة وللحاجة

 َربِيَعةَ  بنِ  ُعْتبَةَ  بْنتُ  ِهْند   َجاَءتْ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

ِ  َرسولَ  يا: فَقالَتْ  ِ، هللا   أنْ  إلَي   أَحب   ِخبَاء   أْهلُ  األْرضِ  ظَْهرِ  علَى كانَ  ما وهللا 

 أَحب   ِخبَاء   أْهلُ  األْرضِ  ظَْهرِ  علَى اليومَ  أْصبَحَ  وما ِخبَائَِك، أْهلِ  ِمن يَِذل وا

وا أنْ  إلَي   ، َرُجل   ُسْفيَانَ  أبَا إن  : قالَتْ  ثُم   ِخبَائَِك، أْهلِ  ِمن يَِعز  يك   َعلَي   فَهلْ  ِمسِّ

 تُْطِعِميِهمْ  أنْ  َعلَْيكِ  َحَرجَ  ال: لَهَا قالَ  ِعيَالَنَا؟ له الذي ِمنَ  أُْطِعمَ  أنْ  َحَرج   ِمن

 .َمعروف   ِمن



151 
 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5575: الرقم أو الصفحة البخاري

 (5555) ومسلم ،(5575) لبخاريا أخرجه:  التخريج

 تكليم في سببا النار استحضار أجل من السالم عليه موسى ذهاب كان -2

 .والرسالة النبوة وإيتائه عليه، الوحي وابتداء له، هللا

 أُم   يا: فقال عائشةَ، وق  َمسر أتَى وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

د   رأى هل الُمؤِمنيَن،  لقد! هللاِ  ُسْبحانَ : قالت رب ه؟ وسل م عليه هللاُ  صل ى ُمحم 

ثَكهُن   َمن ثالث ، من أنتَ  أين قُلَت، لَِما َشعري قَف   ثَك َمن َكَذَب؟ فقد َحد   َحد 

ًدا أن    تُْدِرُكهُ  اَل :  }قََرأَتْ  ثم َذَب،كَ  فقد رب ه، رأى وسل م عليه هللاُ  صل ى ُمحم 

 يَُكلَِّمهُ  أَنْ  لِبََشر   َكانَ  َوَما }  ،[882: األنعام{ ]اأْلَْبَصارَ  يُْدِركُ  َوهُوَ  اأْلَْبَصارُ 

 ُ  إِن هُ  يََشاُء   َما بِإِْذنِهِ  فَيُوِحيَ  َرُسواًل  يُْرِسلَ  أَوْ  ِحَجاب   َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ  َوْحيًا إاِل   هللا 

، في بما أخبََرك وَمن ،[78: الشورى﴾{ ]78﴿ َحِكيم   َعلِي    ثم َكَذَب، فقد َغد 

َ  إِن  :  }قََرأَتْ  اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا  لُ  الس  { اأْلَْرَحامِ  فِي َما َويَْعلَمُ  اْلَغْيثَ  َويُنَزِّ

ًدا أن   أخبََرك وَمن اآليةَ، هذه[ 24: لقمان]  تََم،كَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى ُمحم 

ُسولُ  أَي هَا يَا:  }قََرأَتْ  ثم َكَذَب، فقد : المائدة{ ]َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  َما بَلِّغْ  الر 

تَينِ  ُصورتِه في ِجبريلَ  َرأى ولكن ه ،[75  .َمر 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  05005: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 الشيخين شرط على صحيح إسناده

 ،(555) ومسلم يسير، باختالف( 5911) البخاري أخرجه:  التخريج

 بنحوه،( 55555(( )الكبرى السنن)) في والنسائي ،(0079) والترمذي

 له واللفظ( 05005) وأحمد

 . . فورا ففعل ه،نعلي بخلع تكليفه اإللهي الخطاب أدب اقتضى -4

 فيها كان إذا المسجد دخول عند أو الصالة أثناء في النعال خلع وجب لذا

   فيها، الصالة جازت طاهرة كانت فإن قذر، أو نجاسة
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ِ  لَِعْبدِ : قالَ  أن هُ  روي البخاري عن عبد هللا بن عمر  عبدِ  أبَا يا ُعَمرَ  بنِ  هللا 

ْحَمنِ   هي وما: قالَ  يَْصنَُعهَا، أْصَحابِكَ  ِمن أَحًدا أرَ  لَمْ  اأْربَعً  تَْصنَعُ  َرأَْيتُكَ  الر 

 تَْلبَسُ  وَرأَْيتُكَ  اليََمانِي ْيِن، إال   األْرَكانِ  ِمنَ  تََمس   ال َرأَْيتُكَ : قالَ  ُجَرْيج   اْبنَ  يا

ْبتِي ةَ، النَِّعالَ  ْفَرِة، تَْصبُغُ  وَرأَْيتُكَ  السِّ ةَ بمَ  ُكْنتَ  إَذا وَرأَْيتُكَ  بالص   الن اسُ  أهَل   ك 

ِ  عبدُ  قالَ . الت ْرِويَةِ  يَْومُ  كانَ  حت ى أْنتَ  تُِهل   ولَمْ  الِهاَللَ  َرأَُوا إَذا ا: هللا   أم 

ِ  َرسولَ  أرَ  لَمْ  فإنِّي: األْرَكانُ  ا اليََمانِي ْيِن، إال   يََمس   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   وأَم 

ْبتِي ةُ  النَِّعالُ  ِ  َرسولَ  َرأَْيتُ  فإنِّي: السِّ  ال تي الن ْعلَ  يَْلبَسُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

أُ  َشَعر   فِيهَا ليسَ  ا أْلبََسهَا، أنْ  أُِحب   فأنَا فِيهَا، ويَتََوض  ْفَرةُ  وأَم   َرأَْيتُ  فإنِّي: الص 

ِ  َرسولَ  ا بهَا، أْصبُغَ  أنْ  ِحب  أُ  فأنَا بهَا، يَْصبُغُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   وأَم 

ِ  َرسولَ  أرَ  لَمْ  فإنِّي: اإلْهاَللُ   به تَْنبَِعثَ  حت ى يُِهل   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 .َراِحلَتُهُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 [حصحي: ] المحدث حكم خالصة|  577: الرقم أو الصفحة البخاري

 فيهما تحقق إن: اآلتي التفصيل على النجاسة من النعلين تطهير وكيفية

 لم آدم بني بول من( الغائط) والعذرة كالدم تنجيسها على مجمعا نجاسة

 كانت وإن العلماء، وأكثر والشافعي مالك عند بالماء الغسل إال يطهرها

 المسح فيطهرها بة،الرط وأرواثها الدواب كبول فيها مختلفا النجاسة

 اليابسة النجاسة يزيل: حنيفة أبو وقال ثور، وأبي األوزاعي عند بالتراب

 إال فيه يجزئ فال البول أما الغسل، إال الرطبة يزيل وال والفرك، الحك

 . الغسل

ِ  َرسولَ  يا: فَقالَ  َرُجل   قَامَ  روي البخاري عن عبد هللا بن عمر  تَأُْمُرنَا َماَذا هللا 

 تَْلبَُسوا ال: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   فَقالَ  اإلْحَراِم؟ في الثِّيَابِ  ِمنَ  ْلبَسَ نَ  أنْ 

َراِوياَلِت، واَل  القَِميَص،  ليَستْ  أَحد   يَكونَ  أنْ  إال   البََرانِسَ  واَل  الَعَمائَِم، واَل  الس 

 َمس هُ  شيئًا تَْلبَُسوا واَل  الَكْعبَْيِن، ِمنَ  أْسفَلَ  وْليَْقطَعْ  الُخف ْيِن، فَْليَْلبَسِ  نَْعاَلِن، له

،  تَابََعهُ . القُف اَزْينِ  تَْلبَسِ  واَل  الُمْحِرَمةُ، الَمْرأَةُ  تَْنتَقِبِ  واَل  الَوْرُس، واَل  َزْعفََران 

: إْسَحاقَ  وابنُ  وُجَوْيِريَةُ، ُعْقبَةَ، بنِ  إْبَراِهيمَ  بنُ  وإْسَماِعيلُ  ُعْقبَةَ، بنُ  ُموَسى

ِ  ُعبَْيدُ  وقالَ  والقُف اَزْيِن، قَابِ النِّ  في ، واَل : هللا   تَتَنَق بِ  ال: يقولُ  وكانَ  وْرس 
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، وقالَ  القُف اَزْيِن، تَْلبَسِ  واَل  الُمْحِرَمةُ،  تَتَنَق بِ  ال ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  نَافِع ، عن َمالِك 

 .سليم أبي بن ليث وتابعه. الُمْحِرَمة

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5909: الرقم أو الصفحة البخاري

ائِلِ  إجابةُ : الحديثِ  في --5  .للفائِدةِ  ماًماإت ُسؤالِه؛ ِمن بأكثرَ  الس 

 .اإلحرامِ  َمحظوراتِ  بيانُ : وفيه --8

 .زعفران أو َورس مس ه ال ذي الثوب لبس عن الن هيُ : وفيه --2

 .للُمحِرمةِ  القُف اَزين أو النِّقابِ  لُْبس عن النهي: وفيه --4

 الوحي وأهمها المهمة، األمور في مطلوب واجب االستماع حسن -7

 ال ِذينَ : فقال هللا، كالم استماع يحسن من هللا مدح قدو. هللا عند من المنزل

ُ  هَداهُمُ  ال ِذينَ  أُولئِكَ  أَْحَسنَهُ، فَيَت بُِعونَ  اْلقَْوَل، يَْستَِمُعونَ  [ 87/ 27 الزمر] هللا 

 اآلية بِهِ  يَْستَِمُعونَ  بِما أَْعلَمُ  نَْحنُ : فقال االستماع عن يعرض من وذم

 العقل، حضور مع هللا كالم الستماع لمنصتا فمدح[ 45/ 85 اإلسراء]

 َوأَْنِصتُوا، لَهُ  فَاْستَِمُعوا اْلقُْرآُن، قُِرئَ  َوإِذا: فقال لهم، أدبا بذلك عباده وأمر

 ألن يُوحى لِما فَاْستَِمعْ : هاهنا وقال[ 884/ 5 األعراف] تُْرَحُمونَ  لََعل ُكمْ 

 .تعالى هللا عن الفهم ينال بذلك

ِ  رسولُ  قامَ  جبير بن مطعمروي بن ماجه عن  ُ  صل ى هللا   وسل مَ  علَيهِ  هللا 

رَ :  فقالَ  ، منًى من بالخيفِ  ُ  نض   حاملِ  فُرب   ، فبل َغها ، مقالتي سِمعَ  امرأً  هللا 

 علَيِهن   يُغل   ال ثالث   ، منهُ  أفقَهُ  هوَ  من إلى فِقه   حاملِ  ورب   ، فَقيه   غيرُ  ، فِقه  

ِ  العملِ  صُ إخال:  مؤمن   قلبُ   ولزومُ  ، المسلمينَ  لُوالةِ  والن صيحةُ  ، لل 

 ورائِِهم ِمن تُحيطُ  ، َدعوتَهُم فإن   ، جماعتِِهم

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مطعم بن جبير:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0589: الرقم أو الصفحة

ن ةِ  حفظِ  على الحث   :الحديثِ  وفي --5  .للن اسِ  وتَبليِغها الن بوي ِة، الس 



154 
 

 .الُعلماءِ  فْضلِ  بيانُ : وفيه --8

 الخروجِ  وعَدمِ  الَجماعِة، ولُزومِ  المسلِمين بينَ  بالت ناُصحِ  األمرُ : وفيه --2

 .الُحك امِ  على

رَ  روي ابن ماجه عن عبد هللا بن مسعود ُ  نض   فبل َغهُ، َحديثًا من ا َسمعَ  امرأً  هللا 

غ   فُرب  
 ساِمع   ِمن ظُ أَحفَ  ُمبل 

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  580: الرقم أو الصفحة ماجه

 له، واللفظ( 000) ماجه وابن ،(0715) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (5515) وأحمد

 البصر، وغض الجوارح سكون: االستماع أدب من :منبه بن وهب قال

 االستماع هو وذلك العمل، على والعزم العقل، وحضور بالسمع، واإلصغاء

 قلبه فيشتغل يشغلها، وال جوارحه، العبد يكف أن وهو تعالى، هللا يحب كما

 يحدث فال عقله، ويحصر يرى، بما قلبه يلهو فال طرفه، ويغض يسمع، عما

 .يفهم بما ملفيع يفهم أن على ويعزم إليه، يستمع ما سوى بشيء نفسه

 اإلقرار وهما العقيدة في أصلين على موسى على الوحي أول اشتمل -7

 وهي اإليمان بعد فريضة أهم وعلى( القيامة) بالساعة واإليمان هللا، بتوحيد

          .الصالة

رُ  روي مسلم عن طَّابِ  بنُ  ُعم  ُ  َصل ى هللاِ  َرسولِ  ِعْندَ  نَْحنُ  بْينَما: قالَ  الخ   هللا 

، ذاتَ  وسل مَ  هعلي  َسوادِ  َشِديدُ  الثِّياِب، بَياضِ  َشِديدُ  َرُجل   علْينا طَلَعَ  إذْ  يَوم 

َعِر، فَِر، أثَرُ  عليه يَُرى ال الش   النبيِّ  إلى َجلَسَ  حت ى أَحد ، ِمن ا يَْعِرفُهُ  وال الس 

ُ  َصل ى . فَِخَذْيهِ  علَى َكف ْيهِ  َضعَ ووَ  ُرْكبَتَْيِه، إلى ُرْكبَتَْيهِ  فأْسنَدَ  وسل َم، عليه هللا 

دُ  يا: َوقالَ  ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فقالَ  اإلْسالِم، َعنِ  أْخبِْرنِي ُمَحم  : وسل مَ  عليه هللا 

ُ  إال   إلَهَ  ال أنْ  تَْشهَدَ  أنْ  اإلْسالمُ  ًدا وأن   هللا  ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  ُمَحم   عليه هللا 

الةَ، وتُقِيمَ  وسل َم، كاةَ، وتُْؤتِيَ  الص   إنِ  البَْيتَ  وتَُحج   َرَمضاَن، وتَُصومَ  الز 

قُهُ، يَْسأَلُهُ، له فََعِجْبنا: قالَ  َصَدْقَت،: قالَ  َسبِياًل، إلَْيهِ  اْستَطَْعتَ  : قالَ  ويَُصدِّ

ِ، تُْؤِمنَ  أنْ : قالَ  اإليماِن، َعنِ  فأْخبِْرنِي  ْليَومِ وا وُرُسلِِه، وُكتُبِِه، وَمالئَِكتِِه، بالل 
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ِه، َخْيِرهِ  بالقََدرِ  وتُْؤِمنَ  اآلِخِر،  َعنِ  فأْخبِْرنِي: قالَ  َصَدْقَت،: قالَ  وَشرِّ

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحساِن، : قالَ  يَراَك، فإن ه تَراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تَراهُ، َكأن كَ  هللا 

اَعِة، َعنِ  فأْخبِْرنِي ائِلِ  ِمنَ  لَمَ بأَعْ  َعْنها الَمْسُؤولُ  ما: قالَ  الس   فأْخبِْرنِي: قالَ  الس 

 ِرعاءَ  العالَةَ  الُعراةَ  الُحفاةَ  تََرى وأَنْ  َرب تَها، األَمةُ  تَلِدَ  أنْ : قالَ  أماَرتِها، عن

 ُعَمرُ  يا: لِي قالَ  ثُم   َملِي ًا، فَلَبِْثتُ  اْنطَلَقَ  ثُم  : قالَ  البُْنياِن، في يَتَطاَولُونَ  الش اءِ 

ائُِل؟ َمنِ  أتَْدِري ُ : قُلتُ  الس   يَُعلُِّمُكمْ  أتاُكمْ  ِجْبِريلُ  فإن ه: قالَ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللا 

 .ِدينَُكمْ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

  [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  9: الرقم أو الصفحة

 .الَخمسةِ  اإلْسالمِ  أركانِ  بَيانُ : الَحديثِ  في --8

ت   اإليمانِ  أركانِ  بَيانُ : وفيه --8  .ةِ السِّ

 .وَغيِره الت واُضعِ  ِمنَ  الِعلمِ  طالِبِ  آدابِ  بَعضِ  بَيانُ : وفيه --2

ائِلُ  به يَْنتَفِعُ  الِعلمَ  وأن   الِعلِم، بَركةِ  على َدليل  : وفيه --4  .والُمجيبُ  الس 

ي ةُ : وفيه --7  .والط اعةِ  الَعملِ  في اإلْتقانِ  أهمِّ

حابةِ  أدبِ  ُحسنِ  بَيانُ : وفيه --7  .وسل م عليه هللاُ  صل ى هللا َرسولِ  عم الص 

 عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  على الس المُ  عليه ِجْبِريلَ  نُزولِ  أْحوالِ  بَيانُ : وفيه --5

 .وسل م

لَفُ  عليه كان ما بَيانُ : وفيه --7  .البَِدعِ  إْنكارِ  منْ  الس 

ن ةِ  ألهلِ  الُمخالِفَةِ  الفَِرقِ  بَعضِ  بَيانُ : وفيه --7  .كالقََدِري ةِ  والَجماَعةِ  الس 

 في والتسويف المماطلة وترك والتخويف، للتهويل الساعة إخفاء وكان

 كان الساعة وقت جهل إذا اإلنسان فإن الصالح، والعمل التوبة على اإلقبال

 .الموت وقت هللا إخفاء سبب أيضا وهذا. وخوف حذر على منها
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 يَْوًما بَاِرًزا وسل مَ  عليه هللاُ  ل ىصَ  النبي   كانَ  روي البخاري عن أبي هريرة

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ  فأتَاهُ  لِلن اِس،  وَماَلئَِكتِِه، بالل 

 أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ  وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه،

َ  تَْعبُدَ  اَلةَ، وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  ،هللا  َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  الص   الَمْفُروَضةَ، الز 

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . َرَمَضانَ  وتَُصومَ   تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأن كَ  هللا 

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنهَا ولُ الَمْسئُ  ما: قالَ  الس اَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإن ه تََراهُ   الس 

 البُْهمُ  اإلبِلِ  ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  وإَذا َرب هَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن وَسأُْخبُِركَ 

ُ  إال   يَْعلَُمهُن   ال َخْمس   في البُْنيَاِن، في : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   تاََل  ثُم   هللا 

َ  إن  } وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُم   اآليَةَ،[ 24: لقمان{ ]الس اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا   يََرْوا فَلَمْ  ُرد 

 .ِدينَهُمْ  الن اسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: فَقالَ  شيئًا،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث محك خالصة|  10: الرقم أو الصفحة

 لكل   كان ينهماب قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أن   على داللة   الحديثِ  وفي --5

 .اآلَخرِ  في يدُخلُ  ما فيه دَخل أحُدهما أُفِرد فإذا معنًى، منهما

لِ  على داللة   أيًضا وفيه --8 : تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تشك 

 [.85: مريم{ ]َسِوي ًا بََشًرا لَهَا فَتََمث لَ }

 دلت كما اؤهاقض ويجب لها، المخصص الوقت في واجب الصالة وإقامة*

                           . والنسيان النوم حالتي في المتقدمة النبوية األحاديث

: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   َسأَْلتُ   روي البخاري عن عبد هللا بن مسعود

ِ؟ إلى أَحب   الَعَملِ  أي   الةُ : قالَ  هللا  ؟ ثُم  : قالَ  وْقتِها، علَى الص   بر   ثُم   :قالَ  أي 

؟ ثُم  : قالَ  الوالَِدْينِ  ِ  َسبيلِ  في الِجهادُ : قالَ  أي  ، حد ثَني: قالَ  هللا   ولَوِ  بِهن 

 .لَزاَدنِي اْستََزْدتُهُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  105: الرقم أو الصفحة البخاري

أ لُ  الحديثِ  هذا وفي  هللاُ  صل ى النبي   عنه هللاُ  رِضي مسعود   بنُ  هللا عبدُ  ي س 

 عليه هللاُ  صل ى النبي   فأجابَه هللاِ؟ إلى أحب   الَعَملِ  أي  : فيقول وَسل م، عليه
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الةُ : بقولِه وَسل م  الَمْرِضي ةِ  تعالى هللا إلى األعمالِ  أحب  : أي َوْقتِها، على الص 

الةُ  لديه لِ  في الص  ؟ ثم  : مسعود   ابنُ  فقال وقتِها، أو  الِة، وبَْعدَ : أيْ  أي   أي   الص 

: أي الوالديِن، بِرُّ : وَسل م عليه هللاُ  صل ى قال تعالى؟ هللاِ  إلى أَحب   الَعَملِ 

ا. ُعقُوقِهما وتَْركِ  َمتِهما،بِْخدِ  والقيامِ  إليهما، باإلحسانِ   له مسعود   ابنُ  كان ولَم 

؛ الِة؛ بعدَ  والَِدْيه بِرِّ  ِذْكرِ  إلى احتاج أم  الةَ  ألن   الص   وحق   هللاِ، َحق   الص 

؛ َعز   هللاِ  َحقِّ  بعدَ  يأتي الوالدينِ   لِي اْشُكرْ  أَنِ : } تعالى قال كما وَجل 

؟ ثم  : مسعود   ابنُ  قال[. 84: لقمان{ ]ِصيرُ اْلمَ  إِلَي   َولَِوالَِدْيكَ   الجهادُ : قال أي 

، َعز   هللاِ  كلمةِ  إلعالءِ  الجهادُ : أي هللاِ؛ سبيلِ  في  اإلسالمِ  َشعائِرِ  وإظهارِ  وَجل 

 فََرَضها التي هللا بُحقوقِ  القِيامُ  األعمالِ  أفَضلَ  أن  : والمقصود. والمالِ  بالن ْفسِ 

الةُ : وأفَضلُها فَْرًضا، عباِده على  وآَكُدها ِعباِده، بُحقوقِ  القيامُ  ثم   لَوْقتِها، الص 

 .الوالدينِ  بِر  

 عليه، القضاء وجوب على أيضا فالجمهور متعمدا، الصالة ترك من وأما*

 غير والنائم والناسي آثم، فالمتعمد وقتها، عن بتأخيرها آثما عاصيا كان وإن

 :تعالى قوله الجمهور وحجة. آثمين

الةَ  َوأَقِيُموا  بعده، أو وقتها في يكون أن بين يفرق ولم[ 42/ 8 البقرة] الص 

 مع والناسي، النائم بقضاء األمر ثبت فقد وأيضا. الوجوب يقتضي أمر وهو

: تعالى هللا قال الترك، هو النسيان إن ثم. أولى فالعامد آثمين، غير أنهما

َ  نَُسوا َ  ونَُسوا [75/ 7 التوبة] فَنَِسيَهُمْ  هللا  / 77 الحشر] أَْنفَُسهُمْ  فَأَْنساهُمْ  هللا 

 معناه وإنما ينسى، ال تعالى هللا ألن يكن لم أو ذهول مع كان سواء[ 87

 .تركهم

 وإنما ينسى، ال تعالى هللا قال غيره، وبعد نسيان بعد يكون الذكر وكذلك 

 في تعالى هللا قال غيره، وبعد نسيان بعد يكون الذكر وكذلك. تركهم معناه

 فكذلك علمت،: معناه وإنما نسيان، بعد ذكره فيكون ينسى، ال تعالى وهو

 .علمها أي«ذكرها إذا: »وسلم وآله عليه هللا صلى قوله معنى يكون

 َذَكَرهَا، إَذا فَْليَُصلِّ  َصاَلةً  نَِسيَ  َمن وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك

اَلةَ  َوأَقِمِ } ذلكَ  إال   لَهَا َكف اَرةَ  ال  قَالَ : ُموَسى قَالَ [. 84: طه{ ]لِِذْكِري الص 

ام   اَلةَ  وأَقِمِ : بَْعدُ : يقولُ  َسِمْعتُهُ : هَم  ْكَرى الص   .للذِّ
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

:  التخريج[ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  185: الرقم أو الصفحة

 (795) ومسلم له، واللفظ( 185) البخاري أخرجه

يةِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي الةِ  أهمِّ  حالَ  قَضائِها أوْ  أَدائِها، في التَهاُونِ  وَعدمِ  الص 

ِرها  .نسيان   بعد تذك 

ُ  يقولُ   :هريرة أبي عن عليه المتفق القدسي الحديث  ظَنِّ  ِعْندَ  أنا: تَعالَى هللا 

 وإنْ  نَْفِسي، في َذَكْرتُهُ  نَْفِسهِ  في َذَكَرنِي فإنْ  َذَكَرنِي، إذا معهُ  وأنا بي، َعْبِدي

بَ  وإنْ  منهْم، َخْير   َمإَل   في َذَكْرتُهُ  َمإَل   في َذَكَرنِي ْبتُ  بِشْبر   إلَي   تَقَر   إلَْيهِ  تَقَر 

بَ  وإنْ  ِذراًعا، ْبتُ  ِذراًعا إلَي   تَقَر   أتَْيتُهُ  يَْمِشي يأتانِ  وإنْ  باًعا، إلَْيهِ  تَقَر 

 .هَْرَولَةً 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

:  التخريج[ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5501: الرقم أو الصفحة

 .يسير باختالف( 0751) ومسلم ،(5501) البخاري أخرجه

ِ  فَْضلِ  بَيانُ  الث الثِ  الُجَملِ  هذه في --8 ، عز   هللا  ا أكثَرَ  يُعطي وأن ه وجل   مم 

ا أكثَرَ  العاِملَ  يُْعطي: أي أجلِِه، ِمن فُِعلَ   .َعِملَ  ِمم 

ِ  الظ نِّ  ُحْسنِ  في الت رغيبُ : الَحديثِ  في --8  .تَعالَى بالل 

ِ  أن   إثباتُ : وفيه --2  .وذاتًا نَْفًسا تعالى لِل 

ْكرِ  فَْضلُ : وفيه --4 ا الذِّ  .وَعالنيةً  ِسر ً

َ  أن  : وفيه --7  .َعَملِه بَِحسبِ  الَعْبدَ  يُجازي وجل   عز   هللا 

 يسقط لم الوقت، جاء ثم بوقت، متعلقة كانت إذا اآلدميين ديون فإن وأيضا*

 بدين الذمة شغلت فإذا اإلبراء، يسقطها مما وهي وجوبها، بعد قضاؤها

 .بالوفاء أحق هللا وديون قضاء، أو أداء منه، الذمة إبراء وجب

 فكذلك القضاء، يوجب عذر بغير متعمدا رمضان من يوم ترك إن ثم

 (559/55: القرطبي تفسير)  الصالة
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 :الحاضرة قبل الفائتة تقديم ودليل

 يَومَ  َجاءَ  الَخط اِب، بنَ  ُعَمرَ  أن    هللا عبد بن جابر عن الصحيح في روي ما

ِ  َرسولَ  يا: قَالَ  قَُرْيش ، ُكف ارَ  يَُسب   فََجَعلَ  الش ْمسُ  َغَربَتِ  ما بَْعدَ  الَخْنَدِق،  هللا 

 عليه هللاُ  َصل ى النبي   قَالَ  تَْغُرُب، الش ْمسُ  َكاَدتِ  حت ى الَعْصَر، أَُصلِّي ِكْدتُ  ما

ِ : وسل مَ  أَ  بُْطَحاَن، إلى فَقُْمنَا َصل ْيتُهَا ما وهللا  اَلةِ  فَتََوض  أْنَا لِلص   لَهَا، وتََوض 

 .الَمْغِربَ  بَْعَدهَا َصل ى ثُم   الش ْمُس، َغَربَتِ  ما بَْعدَ  الَعْصرَ  فََصل ى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدهللا نب جابر:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  187: الرقم أو الصفحة البخاري

ماعةِ  صالةُ : الحديث وفي ن وأنَّ  الفائتِة، في الج   في وذك رها صالة   فاتت ه م 

ر   وقت    بالحاِضرة مث بالفائتةِ  يبدأُ  آخ 

 له سفر   في كان وسل م عليهِ  هللاُ  صل ى النبي   أن روي أبوداود  عن أبي قتادة 

 راكب   هذا فقلتُ  انظر فقال معه وِمْلتُ  وسل م عليهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  فمال

 يعني صالتَنا علينا احفظوا فقال سبعةً  ِصْرنا حتى ثالثة   هؤالء راكبانِ  هذان

 فساروا فقاموا الشمسِ  َحر   إال أيقظهم فما آذانِِهم على فُضِربَ  الفجرِ  صالةَ 

 الفجرَ  صلوا ثم الفجرِ  ركعتَيِ  فَصل وا بالل   وأَذ نَ  فتوضأوا نزلوا ثم هُنَي ةً 

ْطنا قد لبعض   بعُضهم فقال وَرِكبوا  عليهِ  هللاُ  صل ى النبي   فقال صالتِنا في فَر 

 عن أحُدكم سها فإذا اليقظةِ  في التفريطُ  إنما نومِ ال في تَْفِريطَ  ال إنه وسل م

 للوقتِ  الغدِ  ومن يذكُرها حين فْليَُصلِّها صالة  

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  قتادة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  505: الرقم أو الصفحة

ديثِ  وفي --5  أو نامَ  إذا وسل م عليه هللا صل ى النبيِّ  هْديِ  بعضِ  بيانُ : الح 

 .َصالة   فاتْته

الةِ  قَضاءِ  َضرورةُ  :وفيه --0  .نَِسيَها أو تََرَكها لَِمنْ  الفائتةِ  الص 

 األخيرة الجملة في الصالة بإعادة العمل ترك والصحيح
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( 00) طه سورة(  ]األولى المعجزة) حية موسى عصا البانق -0

 [05 الى 55 اآليات:

ما كَُّؤا ع صاي   ِهي   قال  ( 55) ُموسى يا بِي ِمينِك   تِل ك   و  ل ي ها أ ت و  أ ُهشُّ  ع   بِها و 

لى ن ِمي ع  لِي   غ  آِربُ  فِيها و  رى م   ف أ ل قاها( 58) ُموسى يا أ ل قِها قال  ( 59) أُخ 

يَّة   ِهي   ف إِذا عى ح  ها قال  ( 00) ت س  ال ُخذ  ف   و  نُِعيُدها ت خ  ت ه ا س  ُولى ِسير   األ 

(05) 

 التفسير

 موسى؟ يا اليمنى بيدك التي تلك وما - 85

 وأخبط المشي، في عليها أعتمد عصاي؛ هي: السالم عليه موسى قال - 87

 .ذكرت ما غير منافع فيها ولي لغنمي، ورقها ليسقط الشجر بها

 .موسى يا ألقها: هللا الق - 87

 .وخفة بسرعة تمشي حية فانقلبت موسى، فألقاها - 88

 حية، انقالبها من تخف وال، العصا خذ: السالم عليه لموسى هللا قال - 88

  .األولى حالتها إلى أخذتها إذا سنعيدها

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 وحيا لموسى تعالى هللا من خطاب ُموسى يا بِيَِمينِكَ  تِْلكَ  َوما: لىتعا قوله -8

 صحة بها يعلم معجزة من نفسه في للنبي بد وال. يُوحى لِما فَاْستَِمعْ : قال ألنه

 .لذلك أراه ما نفسه وفي العصا في فأراه نفسه، نبوة

 على الجواب كون جواز على دليل اآلية هذه في موسى جواب في -8

 .سئل مما بأكثر لالسؤا

 وآله عليه هللا صلى النبي سئل :هريرة أبي عن في صحيح أبي داود   جاء

ُ  صل ى هللاِ  رسولَ  رجل   سألَ  :فقال به، للتوضؤ البحر ماء عن وسلم  عليهِ  هللا 

 فإن الماءِ  من القليلَ  معنا ونحملُ  البحرَ  نرَكبُ  إن ا هللاِ  رسولَ  يا فقال سل مَ  و
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أنا أُ  َعِطْشنا به تَوض  ُ  صل ى هللاِ  رسولُ  فقال ؟ البحرِ  ماءِ  من أفنتوض   عليهِ  هللا 

 ميتتُه الحل   ، ماؤهُ  الط هورُ  هو سل مَ  و

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  78: الرقم أو الصفحة

( 9500) وأحمد ،(097) ماجه وابن ،(90) داود أبو أخرجه:  التخريج

 لهما واللفظ( 18) والنسائي ،(78) والترمذي يسير، باختالف

ُ  َصل ى النبيِّ  َعنِ  روي مسلم عن عبد هللا بن عباس  َرْكبًا لَقِيَ  وسل مَ  عليه هللا 

ْوَحاِء،  َرسولُ : قالَ  أَْنَت؟ نمَ : فَقالوا الُمْسلُِموَن،: قالوا القَْوُم؟ َمنِ : فَقالَ  بالر 

؟ أَلِهذا: فَقالَتْ  َصبِي ًا، اْمَرأَة   إلَْيهِ  فََرفََعتْ  هللاِ،  .أَْجر   َولَكِ  نََعْم،: قالَ  َحج 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5007: الرقم أو الصفحة

 واسطة، بال لموسى تعالى هللا من خطاب.. بِيَِمينِكَ  تِْلكَ  َوما: تعالى قوله -2

 أيضا خاطب تعالى هللا ألن محمد من أفضل موسى يكون أن منه يلزم ال

 ما َعْبِدهِ  إِلى فَأَْوحى: قوله في المعراج ليلة والسالم الصالة عليه محمدا

 أَْوحى

 السالم عليه موسى مع ذكره الذي أن بينهما الفرق أن إال[ 88/ 72 النجم]

 كان وسلم وآله عليه هللا صلى محمد مع ذكره والذي الخلق، إلى هللا أفشاه

 .الخلق من أحدا عليه يطلع لم سرا

 . للمؤمن وعالمة لَلنبياء ةسن العصا إمساك: عباس ابن قال -4

 الصلحاء، وزينة لَلنبياء، سنة: خصال ست فيها: البصري الحسن وقال

 .الطاعات في وزيادة للمنافقين، وغم للضعفاء، وعون األعداء، على وسالح

 الصحراء، في قبلة اتخاذها منها كثيرة، العصا ومنافع
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ِ  َرسولَ  أن   روي البخاري عن عبد هللا بن عمر   كانَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 والن اسُ  إلَْيهَا فيَُصلِّي يََدْيِه، بْينَ  فَتُوَضعُ  بالَحْربَِة، أَمرَ  الِعيدِ  يَومَ  َخَرجَ  إَذا

 .األَُمَراءُ  ات َخَذهَا ثَم   فَِمنْ  الس فَِر، في ذلكَ  يَْفَعلُ  وكانَ  وَراَءهُ،

 صحيح:  المصدر|  يالبخار:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  585: الرقم أو الصفحة البخاري

 بَقِيعِ  في َجنَاَزة   في ُكن ا : صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب  وفي

ِ  َرسولُ  فأتَانَا الَغْرقَدِ   ومعهُ  َحْولَهُ، وقََعْدنَا فَقََعدَ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 ِمن وما أَحد   ِمن ِمنُكم ما: قالَ  ثُم   بِمْخَصَرتِِه، يَْنُكتُ  فََجَعلَ  فَنَك سَ  ِمْخَصَرة  

 َسِعيَدةً  أوْ  َشقِي ةً  ُكتِبَتْ  قدْ  وإال   والن اِر، الَجن ةِ  ِمنَ  َمَكانُهَا ُكتِبَ  إال   َمْنفُوَسة   نَْفس  

ِ، َرسولَ  يا: َرُجل   قالَ   ِمن ا كانَ  فَمن الَعَمَل؟ ونََدعُ  ا،ِكتَابِنَ  علَى نَت ِكلُ  أفال هللا 

َعاَدِة، أْهلِ  ِمن َعاَدِة، أْهلِ  َعَملِ  إلى فََسيَِصيرُ  الس   أْهلِ  ِمن ِمن ا كانَ  وَمن الس 

قَاِء، قَاَوِة، أْهلِ  َعَملِ  إلى فََسيَِصيرُ  الش  ا: قالَ  الش  َعاَدةِ  أْهلُ  أم   فيُيَس ُرونَ  الس 

َعا أْهلِ  لَِعَملِ  ا َدِة،الس  قَاَوةِ  أْهلُ  وأَم  قَاِء، أْهلِ  لَِعَملِ  فيُيَس ُرونَ  الش  : قََرأَ  ثُم   الش 

ا}  .اآليَةَ { بالُحْسنَى وَصد قَ  وات قَى أْعطَى َمن فَأَم 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  طالب أبي بن علي:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5859: الرقم أو الصفحة البخاري

 بفعل الحركة سريعة كبيرة حية موسى يد من الملقاة العصا تحولت لقد -7

 كذلك وأعراضها، أوصافها هللا فقلب العوائد، خرق على القادر وجل عز هللا

 معجزة كان ذلك وكل تعالى، هللا بفعل األولى حالتها إلى عصا الحية عادت

 .نبوته على قطعيا حسيا وبرهانا السالم عليه لموسى

 .فرعون عند ألقاها إذا منها يفزع لئال لموسى، اآلية هذه هللا أظهر ماوإن

 من مبعوث أنه علم أن بعد -حية مرة ألول انقالبها عند موسى خوف وكان

 لسميتها الحيات من يخاف الذي اإلنساني الطبع بمقتضى -الخلق إلى هللا عند

 قد الشديد الفزع وعند. قط ذلك مثل شاهد ما السالم عليه ألنه وخطرها

 . خواصه بعض عن اإلنسان يذهل
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 أقوى من الخوف وذلك :تعالى هللا رحمه األنصاري القاسم أبو الشيخ قال

 فال تمويه، به أتى الذي أن يعلم الساحر ألن النبوة في صدقه على الدالئل

 .البتة يخافه

 ِمن يَُرى ال ِستِّيًرا، َحيِي ًا َرُجاًل  كانَ  ُموَسى إن   روي البخاري عن أبي هريرة

 هذا يَْستَتِرُ  ما: فَقالوا إِْسَرائِيلَ  بَنِي ِمن آَذاهُ  َمن فَآَذاهُ  منه، اْستِْحيَاءً  شيء   ِجْلِدهِ 

ا: بِجْلِدهِ  َعْيب   ِمن إاِل   الت َست َر، ا بََرص   إِم  ا: أُْدَرة   وإم  َ  وإن   آفَة ، وإم   أَنْ  أََرادَ  هللا 

ئَهُ  ا يُبَرِّ  ثُم   الَحَجِر، علَى ثِيَابَهُ  فََوَضعَ  َوْحَدهُ، يَْوًما فََخاَل  ُموَسى،لِ  قالوا مم 

ا اْغتََسَل،  فأَخذَ  بثَْوبِِه، َعَدا الَحَجرَ  وإن   لِيَأُْخَذهَا، ثِيَابِهِ  إلى أَْقبَلَ  فََرغَ  فَلَم 

 حت ى ُر،َحجَ  ثَْوبِي َحَجُر، ثَْوبِي: يقولُ  فََجَعلَ  الَحَجَر، َوطَلَبَ  َعَصاهُ  ُموَسى

ُ، َخلَقَ  ما أَْحَسنَ  ُعْريَانًا فََرأَْوهُ  إِْسَرائِيَل، بَنِي ِمن َمإَل   إلى اْنتَهَى ا َوأَْبَرأَهُ  هللا   مم 

ِ  بَعَصاهُ، َضْربًا بالَحَجرِ  َوطَفِقَ  فَلَبَِسهُ، ثَْوبَهُ  فأَخذَ  الَحَجُر، َوقَامَ  يقولوَن،  فََوهللا 

 أَي هَا يَا: }قَْولُهُ  فَذلكَ  َخْمًسا، أَوْ  أَْربًَعا أَوْ  ثاََلثًا َضْربِِه، أَثَرِ  ِمن لَنََدبًا بالَحَجرِ  إن  

أَهُ  ُموَسى آَذْوا َكال ِذينَ  تَُكونُوا ال آَمنُوا ال ِذينَ  ُ  فَبَر  ا هللا  ِ  ِعْندَ  َوكانَ  قالوا مم   هللا 

 [.77:  األحزاب{ ]َوِجيهًا

 البخاري صحيح:  المصدر|  بخاريال:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0505: الرقم أو الصفحة

الةُ  عليهِ  لموسى ُمعِجزتَينِ  ظُهورُ : الحديثِ  وفي  --8  والس الُم، الص 

داهما  يُ : إح  ش  رِ  م    ،بث وبهِ  الحج 

بِ  ُحصولُ : والثانِيةُ  جرِ  في النَّد   .بضربِه الح 

هونَ  علَيِهم وَسالُمه هللاِ  صلَواتُ  األْنبِياءَ  أن  : وفيهِ  --8  في الن قائصِ  عنِ  ُمنز 

 . االبتاِلءِ  سبيلِ  على إال   اللهُم   والمعايِِب، الَعاهاتِ  من سالِمونَ  والُخلُِق، الَخْلق

 [01 الى 00 اآليات( :00) طه سورة( ]لثانيةا المعجزة) البيضاء اليد-5

ُمم   اض  ك   و  ناِحك   إِلى ي د  ُرج   ج  ي رِ  ِمن   ب ي ضاء   ت خ  رى آي ة   ُسوء   غ  ( 00) أُخ 

ه ب  ( 00) ال ُكب رى آياتِن ا ِمن   لِنُِري ك   ن   إِلى اذ  و  ع  بِّ  قال  ( 05) ط غى إِنَّهُ  فِر   ر 

ح   ر  ِري لِي اش  د  ر  ( 01) ص  ي سِّ ِري يلِ  و  لُل   (07) أ م  اح  ة   و   لِسانِي ِمن   ُعق د 



164 
 

لِي ي ف ق ُهوا( 05) ع ل  ( 09) ق و  اج  ِزيرا   لِي و  لِي ِمن   و   أ ِخي هاُرون  ( 08) أ ه 

ُدد  ( 00) ِري بِهِ  اش  هُ  (05) أ ز  ِرك  أ ش  ِري فِي و  ك   ك ي  ( 00) أ م  بِّح  ثِيرا   نُس   ك 

ك  ( 00) ُكر  ن ذ  ثِيرا   و   (01) ب ِصيرا   بِنا ُكن ت   إِنَّك  ( 05) ك 

 التفسير

 ثانية عالمة برص؛ غير من بيضاء تخرج جنبك إلى يدك واضمم - 88

 .لك

 الدالة العظمى آياتنا من -موسى يا- لنريك العالمتين هاتين أريناك - 82

 .هللا عند من رسول أنك وعلى قدرتنا، على

 على والتمرد كفرال في الحد تجاوز فإنه فرعون، إلى -موسى يا- سر - 84

 .هللا

 .األذى ألتحم ل صدري لي وس ع رب،: السالم عليه موسى قال - 87

 .أمري لي وسه ل - 87

 .الكالم من بالفصيح النطق على وأقدرني - 85

 .رسالتك بل غتهم إذا كالمي ليفهموا - 87

 .أموري في يعينني أهلي من معينًا لي واجعل - 87

 .أخي عمران بن هارون - 28

 .ظهري به قوِّ  - 28

 .الرسالة في لي شريًكا واجعله - 28

 .كثيًرا تسبيحا نسبحك لكي - 22

 .كثيًرا ذكًرا ونذكرك - 24

 .أمرنا من شيء عليك يخفى ال بصيًرا بنا كنت إنك - 27

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 المعة بيضاء جناحه أو جيبه من يده السالم عليه موسى إخراج إن -8

 معجزة بعد الثانية المعجزة هي: ضوءا وأشد والقمر الشمس كضوء تضيء

 .العصا

 األلوهية، ادعى الذي الطاغية فرعون إلى رسوال موسى هللا أرسل -8

 وأراه واليد، بالعصا موسى هللا وأيد االدعاء، ذلك في الباغية فئته وآزرته

 .رسول أنه على يدل ما

 وتحقيقه بمهمته القيام لتيسير العبادة، من نوع والدعاء ربه، موسى دعا -2

 يا ُسْؤلَكَ  أُوتِيتَ  قَدْ : تعالى لقوله طلب ما لكل ربه أجابه وقد الغايات، أحسن

 وانحل وقواه، أمره ويسر والغم، الضيق عنه وأزال صدره فشرح ُموسى،

 عن حكاية تعالى لهلقو قليل، شيء منها بقي وإن لسانه، من العقد أكثر

/ 42 الزخرف] يُبِينُ  يَكادُ  َوال َمِهين   هُوَ  ال ِذي هَذا ِمنْ  َخْير   أَنَا أَمْ : فرعون

 والتعاون الرسالة، أداء في ليعاونه نبيا هارون أخاه له وجعل[ 78

 مهمته، في وشاركه به، قوته وأحكم وآزره المقصود، إلنجاح ضروري

 أو ولد كادعاء نقص من به يليق ال عما ينزهانهو هللا يسبحان ما كثيرا وكانا

 عليه موسى به دعا بما عمال له، شريك ال وحده ويذكرانه معه، شريك

 .السالم

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة : يقولُ  َوَسل مَ  عليه هللا 

 فِيهَا ال تي ُدْنيَايَ  لي حْ َوأَْصلِ  أَْمِري، ِعْصَمةُ  هو الذي ِدينِي لي أَْصلِحْ  الل هُم  

 في لي ِزيَاَدةً  الَحيَاةَ  َواْجَعلِ  معاِدي، فِيهَا ال تي آِخَرتي لي َوأَْصلِحْ  معاِشي،

 .َشر   ُكلِّ  ِمن لي َراَحةً  الَمْوتَ  َواْجَعلِ  َخْير ، ُكلِّ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0500: الرقم أو الصفحة

 فرعون وبأحوال وأخيه بموسى عالم األمور، بخفيات عالم تعالى هللا إن -4

 ونصره إليه، فأحسن الصغر، في موسى له تعرض ما مدرك ذلك، وغير

      .وملئه فرعون على
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 اآليات( :00) طه سورة]  النبوة قبل موسى على الثمان هللا نعم -1

         [55 الى 07

ل ك   أُوتِيت   ق د   قال   ل ق د  ( 07) ُموسى يا ُسؤ  ن نَّا و  ل ي ك   م  ة   ع  رَّ رى م   إِذ  ( 05) أُخ 

ي نا ح  ك   إِلى أ و   ال ي مِّ  فِي ف اق ِذفِيهِ  التَّابُوتِ  فِي اق ِذفِيهِ  أ نِ ( 09) يُوحى ما أُمِّ

اِحلِ  ال ي مُّ  ف ل يُل قِهِ  هُ  بِالسَّ ُدو   ي أ ُخذ  ُدو   لِي ع  ع  أ ل ق ي تُ  ل هُ  و  ل ي ك   و  بَّة   ع  ح   ِمنِّي م 

ن ع   لِتُص  لى و  ي نِي ع  ِشي إِذ  ( 08) ع  تُك   ت م  لى أ ُدلُُّكم   ه ل   ف ت قُولُ  أُخ  ن   ع  فُلُهُ  م   ي ك 

ناك   ع  ج  ك   إِلى ف ر  ي نُها ت ق رَّ  ك ي   أُمِّ ال ع  ن   و  ز  ق ت ل ت   ت ح  ي ناك   ن ف سا   و   ال غ مِّ  ن  مِ  ف ن جَّ

ف ت نَّاك   لِ  فِي ِسنِين   ف ل بِث ت   فُتُونا   و  ي ن   أ ه  د  لى ِجئ ت   ثُمَّ  م  ر   ع   (50) ُموسى يا ق د 

تُك   ط ن ع  اص   (55) لِن ف ِسي و 

 التفسير

 .موسى يا طلبت ما أعطيناك قد: هللا قال - 27

  .أخرى مرة عليك أنعمنا ولقد - 25

 .فرعون مكر من به هللا حفظك مما هاألهمنا ما أمك ألهمنا إذ - 27

 الصندوق، في والدته بعد ارميه أن: ألهمناها حين أمرناها فقد - 27

 فيأخذه من ا، بأمر بالشاطن البحر فسيطرحه البحر، في الصندوق واطرحي

 الناس، فأحب ك من ي، محب ة عليك ووضعت فرعون، وهو وله، لي عدو

 .ورعايتي حفظي وفي عيني على ولتتربى

 هل: أخذوه لمن فقالت تتابعه، التابوت سار كما تسير أختك خرجت إذ - 48

 أم ك إلى بإرجاعك عليك فمنن ا ويربيه؟ ويرضعه يحفظه من إلى أْرِشدكم

 َوَكْزتَه، الذي القِْبِطي وقتلت أجلك، من تحزن وال، إليها برجوعك لتسر  

 امتحان كل من ةمر بعد مرة وخلصناك العقوبة، من نجائك. به عليك فمنن ا

 الوقت في أتيت ثم َمْدين، أهل في أعواًما ومكثت فخرجت له، تعر ضت

 .موسى يا لتكليمك فيه تأتي أن لك قُدِّر الذي

 .إليك به أوحيت ما الناس تبل غ عن ي رسواًل  لتكون واخترتك - 48

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 
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 :يأتي ما على اآليات دلت

 وحقق سؤله، أجاب الثمانية، األمور ربه السالم عليه موسى ألس لما -8

 .ومنة ورحمة ونعمة، هللا من فضال ومرغوبه، مطلوبه

 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إال   نَبِي   األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإن ما البََشُر، عليه ،إلَ  هللا   أُكونَ  أنْ  فأْرُجو ي 

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(5895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا لخالدةَ ا الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أن  : الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 .القيامةِ  يومَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --8

 بها أنعم التي الثماني النعم من عليه أنعم بما هللا ذكره دعائه، إجابة وبعد -8

 من والقتل األعداء شر من له نهسبحا حفظه في وتتلخص سؤاله، قبل عليه،

 .شبابه وحين حياته، ابتداء

 ، إلهاما البحر في وقذفه الصندوق بصنع موسى ألم هللا من اإليحاء كان -2

 األنبياء من كانت ما السالم عليه موسى أم أن على األكثرون اتفق فقد

 إلى الواصل الوحي هو الوحي هذا من المراد يكون أن يجوز فال والرسل،

/ 88 األنبياء] إِلَْيِهمْ  نُوِحي ِرجااًل  إاِل   قَْبلَكَ  أَْرَسْلنا َوما: تعالى لقوله ألنبياءا

5. ]       

 إِلَى َرب كَ  َوأَْوحى: تعالى قال النبوة، بمعنى ال الوحي القرآن في جاء وأيضا 

 المائدة] ينَ اْلَحواِريِّ  إِلَى أَْوَحْيتُ  َوإِذْ : سبحانه وقال[ 77/ 87 النحل] الن ْحلِ 

7 /888. ] 



168 
 

جالِ  ِمنَ  َكَملَ   وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري ، الرِّ  يَْكُملْ  ولَمْ  َكثِير 

 علَى عائَِشةَ  وفَْضلُ  فِْرَعْوَن، اْمَرأَةُ  وآِسيَةُ  ِعْمراَن، بْنتُ  َمْريَمُ  إال   النِّساءِ  ِمنَ 

 .الط عامِ  سائِرِ  علَى الث ِريدِ  َكفَْضلِ  النِّساءِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  اويالر

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0578: الرقم أو الصفحة البخاري

 (0505) ومسلم ،(0578) البخاري أخرجه:  التخريج

 من الرضيع موسى هللا ينجي أن وصنعه وتدبيره هللا فعل عجائب من -4

 في سببا يكون وأن مائدته، على فرعون بيت في يتربى وأن فرعون، قتل

 .وقومه ملئه مع البحر في وإغراقه فرعون هالك

 للرسالة بتهيئته عباده، إلى النفع إيصال: لموسى تعالى هللا محبة معنى -7

 .عمره آخر إلى الكبر حال ذلك واستمرار الصغر، منذ

ُ  أَحب   إَِذا وفي الصحيح عن أبي هريرة َ  إن  : ِجْبِريلَ  نَاَدى الَعْبدَ  هللا   يُِحب   هللا 

َماءِ  أْهلِ  في يلُ ِجْبرِ  فيُنَاِدي ِجْبِريُل، فيُِحب هُ  فأْحبِْبهُ، فاَُلنًا َ  إن  : الس   يُِحب   هللا 

َماِء، أْهلُ  فيُِحب هُ  فأِحب وهُ، فاَُلنًا  .األْرضِ  في القَبُولُ  له يُوَضعُ  ثُم   الس 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0008: الرقم أو الصفحة

 (0705) ومسلم ،(7050) البخاري أخرجه : التخريج

 المراضع، من أحد ثدي يقبل لم الرضيع موسى أن الخفي هللا تدبير ومن -7

 وناولته جرهاح في ووضعته فأخذته أمره، المتجاهلة أخته أقبلت حتى

 لي، لبن ال إنه: فقالت عندنا؟ تقيمين: لها فقالوا به، وفرح فمصه ثديها،

 أمي،: قالت هي؟ ومن: قالوا ناصحون، له وهم يكفله من على أدلكم ولكن

 وذلك موسى من أكبر هارون وكان هارون، أخي لبن: قالت لبن؟ لها: فقالوا

 هارون فولد سنين، ربعأ القتل عنهم فرفع إسرائيل بني رحم فرعون أن

 .ثديها فقبل األم فجاءت. عباس ابن قال كما فيها،
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 ولدها، على األم عاطفة من عاطفة أشد النبي بعد الدنيا في هناك ليس -5

 لذا بها، خاصة خاليا من ولدها على الحنان بإفرازها وتقديره هللا بخلق

 الرحيم هللا ولكن البحر، في إلقائه بعد ابنها على وقلقت موسى أم حزنت

 .وغمها حزنها وأزال عينها، وأقر ابنها، إليها رد بعباده

َ  إن   وفي الصحيح عن سليك الغطفاني َمَواتِ  َخلَقَ  يَومَ  َخلَقَ  هللا   َواألْرضَ  الس 

َماءِ  بْينَ  ما ِطبَاقَ  َرْحَمة   ُكل   َرْحَمة   ِمئَةَ   األْرضِ  في منها فََجَعلَ  َواألْرِض، الس 

 علَى بَْعُضهَا َوالط ْيرُ  َواْلَوْحشُ  َولَِدهَا، علَى الَوالَِدةُ  تَْعِطفُ  فَبِهَا َرْحَمةً،

ْحَمةِ  بِهِذه أَْكَملَهَا القِيَاَمةِ  يَْومُ  كانَ  فَإَِذا بَْعض ،  .الر 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الغطفاني سليك:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0510: الرقم أو الصفحة

ع ة   وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  يُب يِّنُ  الحديثِ  هذا وفي ، عز   هللاِ  َرحمةِ  س   وجل 

حَمةُ  وهَذه َرحَمة ، ِمئةَ  واألرضَ  الس مواتِ  َخلقَ  يَومَ  َخلقَ  هللاَ  إن  : فيَقولُ   الر 

ا َمخلوقَة ، وِعباِده َخلقِه في هللاُ  َجَعلَها ال تي حَمةُ  أَم   ِمن ِصفَة   ِهي ال تي الر 

بِّ  ِصفاتِ   وَعظَمتِه بَجاللِه تَليقُ  وهي سبحانَه، بِذاتِه القائمةِ  ُسبحانَه الر 

 .بَمخلوقَة   ليست

 واألَرضِ  الس ماءِ  بَينَ  ما تَمَلُ : أي واألَرِض، الس ماءِ  بَينَ  ما ِطباقُ  َرحمة   ل  كُ 

ه فَكأن ه  واحًدا ُجزًءا: أي َرحمةً، األَرضِ  في ِمنها فَجعلَ  له، ِطبقًا فيَكونُ  يَعم 

، المئةِ  منَ  نيا في هللاُ  َجعلَه ال ذي الواحدُ  الجزءُ  َوهَذا ُجزء   الوالَِدةُ  تَعِطفُ  بِه الد 

، َحيوانُ : أي والَوحُش، َولِدها، على : أي بعض ، َعلى بَعُضها والط يرُ  البَرِّ

غيرِ  َعلى الَكبيرُ  فيَعِطفُ  بَعض   على بَعُضها والط يرُ  الَوحشُ  يَعِطفُ   الص 

عيِف؛ َعلى والقَوي   نيا، في هللاُ  أَنزلَها واحدة   َرحمة   ِمن َذلك ُكل   الض   فإذا الد 

حمِة، بهَِذه َرحمة   ِمئةَ  سبحانَه هللاُ  أَكَملَها القياَمةِ  يَومُ  كانَ    الر 

ة   أنَّ  إلى إشارة   وفيه حم  نيا في ال تي الرَّ  القِيامةِ  يَومَ  فيهم تَكونُ  الَخْلقِ  بَْينَ  الد 

 . أيًضا بِها يَتراَحمونَ 

 حال النبوة وقبل خطأ، كان وإنما عمدا، كافرا قبطيا موسى قتل يكن لم -7

   . الصغر
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 بيَِدهِ  وأَْوَمأَ  هاهُنا ِمن تَِجيءُ  الفِْتنَةَ  إن   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

ْيطانِ  قَْرنا يَْطلُعُ  َحْيثُ  ِمن الَمْشِرقِ  نَْحوَ   ِرقابَ  بَْعُضُكمْ  يَْضِربُ  وأَْنتُمْ  الش 

ً خَ  فِْرَعْوَن، آلِ  ِمن قَتََل، الذي ُموَسى قَتَلَ  وإن ما بَْعض ، ُ  فقالَ  طَأ  وجل   عز   هللا 

ْيناكَ  نَْفًسا َوقَتَْلتَ : }له  سورة طه .(50){فُتُونًا وفَتَن اكَ  الَغمِّ  ِمنَ  فَنَج 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

       [ | صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0801: الرقم أو الصفحة

 الذِّراعُ  منها إليهِ  فُدفِعَ  ، بلحم   هللاِ  رسولُ  أُتِىَ     ريرةوفي الصحيح عن أبي ه

 ، القياَمةِ  يومَ  الناسِ  سيدُ  أنا:  قال ثُم   ، نَْهَسةً  منها فنَهَسَ  ، تُْعِجبُهُ  وكانتْ  ،

 فيقولُ  ، واحد   صعيد   في واآلخرينَ  األولينَ  هللاُ  يجمعُ  ؟ ذلِكَ  لِمَ  تدرونَ  وهلْ 

 ؟ بلََغُكمْ  قَدْ  ما إلى تَرونَ  أاَل  ؟ فيه أنتم ما إلى تَرونَ  اَل أ:  لبعض   الناسِ  بعضُ 

 آدمُ  أبوكم:  لبعض   الناسِ  بعضُ  فيقولُ  ؟ َربُِّكمْ  إِلَى لَُكمْ  يشفَعُ  َمنْ  تنظرونَ  أاَل 

 إِلَى تََرى أاَل  ، ربِّكَ  إِلَى لنا فاشفع ، البشرِ  أبو أنتَ :  فيقولونَ  ، آدمَ  فيأتونَ  ،

 اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  ربِّي إِن  :  آدمَ  فيقولُ  ؟ بلََغنا قَدْ  ما تََرى أاَل  ؟ فيِهِ  نَْحنُ  ما

 َعنِ  نَهانِي وإِن هُ  ، مثلَهُ  بَْعَدهُ  يْغَضبَ  َولَنْ  ، مثلَهُ  قْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  غضبًا

 اذهبوا ، َغيِري إلى اذهبوا(  نَْفِسي نَْفِسي)  ، نَْفِسي نَْفِسي ، فعصيتُهُ  الشجرةِ 

لُ  أنتَ  ، يانوحُ :  فيقولونَ  ، نوًحا فيأتونَ  ، نوحِ  إلى ُسلِ  أو   ، األْرضِ  إِلى الر 

اكَ   أاَل  ؟ فيه نَْحنُ  َما إِلَى أاَلتََرى ، َربِّكَ  إِلَى لَنا فاشفَعْ  ، َشُكوًرا عبًدا هللاُ  وسم 

 يَْغَضبْ  لَمْ  اغضبً  اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  َربِّي إِن   ؟:  نوح   فيقولُ  ؟ بلََغنا قَدْ  َما تََرى

 علَى بِها َدَعوتُ  َدْعوة   لِي كانَتْ  َوإِن هُ  ، ِمْثلَهُ  بَْعَدهُ  يَْغَضبَ  َولَنْ  ، ِمثَلَهُ  قَْبلَهُ 

 إبراهيمَ  إِلى اذهبُوا ، غيِري إِلى اذهبوا(  نَْفِسي نَْفِسي)  نَْفِسي نَْفِسي ، قَوِمي

 إِلى تََرى أاَل  ، األْرضِ  أَْهلِ  ِمنْ  لَهُ وخلِي هللاُ  نَبِي   أنتَ  إبراهيمُ  يا:  فيقولونَ  ،

 غضبًا اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  َربِّي إِن   ؟:  فيقولُ  ؟ بَلََغنا قَدْ  َما تََرى أاََل  ؟ فِيهِ  مانَْحنُ 

)  نَْفِسي نَْفِسي ، َكَذباتِهِ  وَذَكرَ  ، ِمْثلَهُ  بَْعَدهُ  يَْغَضبَ  َولَنْ  ، ِمثَلَهُ  قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ 

 موَسى يا فيقولُونَ  ، موسى إِلى اذهبوا ، َغْيِري إلى اذهبوا(  نَْفِسي ينَْفسِ 

 إِلى لنَا اشفع ، الناسِ  علَى وتَْكلِيِمهِ  بِرساالتِهِ  هللاُ  اصطفاكَ  ، هللاِ  رسولُ  أْنتَ 

:  موَسى لهم فيقولُ  ؟ بلََغنا قَدْ  ما تََرى أاَل  ؟ فيه نَْحنُ  َما إلى تََرى أاََل  ، ربِّكَ 

 ِمْثلَهُ  بَْعَدهُ  يَْغَضبَ  َولَنْ  ، ِمثَلَهُ  قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  غضبًا اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  بِّيرَ  إِن  

ي ، ِّ  ّ  اذهبوا(  نَْفِسي نَْفِسي)  نَْفِسي نَْفِسي ، بقْتلِها أوَمرْ  لَمْ  نَْفًسا قتْلتُ  وإِن 
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 وَكلَِمتُهُ  هللاِ  رسولُ  أنتَ  عيسى يا:  فيقولونَ  ، عيسى إلى اذهبوا ، غيري إلى

ْنهُ  وروح   مريمَ  إلى ألقاها  فاْشفَعْ  المهدِ  في الناسَ  وَكل ْمتَ  ، هُوَ  هكذا:  قال ، مِّ

 لَهُمْ  فيقولُ  ؟ بَلََغنَا قَدْ  َما تََرى أاََل  ؟ فيه نَْحنُ  َما إِلَى تََرى أاََل  ، َربِّكَ  إِلَى لنا

 يْغَضبَ  َولَنْ  ، مثلَهُ  قبلَه َضبْ يَغْ  لَمْ  غضبًا اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  ربِّي إِن  :  ِعيسى

 ، محمد   إلى اذهبوا ، غيِرى إلى اذهبوا(  َذْنبًا لَهُ  يْذُكرْ  َولَمْ )  ، مثلَهُ  بعَدهُ 

 لَكَ  هللاُ  غفرَ  ، األنبياءِ  وخاتِمُ  ، هللاِ  رسولُ  أنتَ  ، محمدُ  يا:  فيقولُونَ  ، فيأتُونِي

رَ  وما ِمْنهُ  تَقَد مَ  ما ، ذنبَكَ   ؟ فيهِ  نَْحنُ  َما إِلَى تََرى أاََل  ربِّكَ  إِلَى لنا اشفعْ ف ، تأخ 

 عز   َربِّي إِلَى ساِجًدا فَأَقَعُ  ، العِرشِ  تَْحتَ  فَآتِي ، فأقومُ  ؟ بَلََغنَا قَدْ  َما تََرى أاََل 

 لم شْيئًا عليهِ  الثناءِ  وُحْسنِ  َمحاِمِدهِ  ِمنْ  ويُْلِهُمني علَي   هللاُ  يفتحُ  ثُم   ، وجل  

 اشفعْ  ، تُْعطَهْ  َسلْ  ، رأَسكَ  ارفعْ  محمدُ  يا:  فيُقالُ  ، قَْبلِي ِمنْ  أحد   علَى تَْحهُ يَفْ 

تِي ربِّ  يا:  فأقولُ  ، تَُشف عْ  تِي أُم  تي ياربِّ )  أُم  تي أُم  تي ياربِّ  ، أُم  تي أُم   ،(  أُم 

تِكَ  ِمنْ  أدِخلْ :  فيقولُ   الجنةِ  أْبوابِ  ِمنْ  األْيَمنِ  البابِ  ِمنْ  علَْيهِ  ِحسابَ  اَل  َمنْ  أُم 

 لََما ، بِيَِدهِ  نَْفِسي والِِّذي:  قالَ  ثُم   ، األْبوابِ  ِمنَ  سواهُ  فيما الناسِ  ُشَرَكاءُ  وهمْ 

 مكةَ  بينَ  َكَما أوْ  ، وهََجر   مكةَ  بَْينَ  كما الجنةِ  مصاريعِ  ِمنْ  مصراَعْينِ  بينَ 

 وبُْصَرى

 الطحاوية شرح:  المصدر|  ياأللبان:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  008: الرقم أو الصفحة

   (585) ومسلم ،(5550) البخاري أخرجه:  التخريج

 عسيرا اختبارا واختبره والحبس، والقتل الخوف من موسى هللا آمن -7

 .للرسالة صلح حتى الشباب، أثناء حياته مراحل في شاقا

 الرجل شعيب غنم رعي في سنوات عشر مالسال عليه موسى أتم -88

 شعيب عند موسى لبث: وهب وقال. األجلين أتم وهو المرأته، مهرا الصالح

 وثماني شعيب، ابنة «صفورا» امرأته مهر عشر منها سنة، وعشرين ثماني

 .عنده له ولد حتى عنده إقامة عشرة

 أي  : الِحيَرةِ  لِ أهْ  ِمن يَهُوِدي   َسأَلَنِي وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 فأْسأَلَهُ، الَعَربِ  َحْبرِ  علَى أْقَدمَ  حت ى أْدِري، ال: قُلتُ  ُموَسى؟ قََضى األَجلَْينِ 
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ِ  َرسولَ  إن   وأَْطيَبَهُما؛ أْكثََرهَُما قََضى: فَقَالَ  َعب اس ، اْبنَ  فََسأَْلتُ  فَقَِدْمُت،  هللا 

 .فََعلَ  قَالَ  إَذا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0795: الرقم أو الصفحة البخاري

 .بالوْعدِ  الوفاءِ  على والت رغيبُ  الحث   :الحديثِ  وفي

 مقدر وقت في فجاء نبوته، وقت حان كثيرة بمحن موسى مرور بعد -88

 إال يبعثون ال األنبياء ألن والرسالة للنبوة موافقا وقضائه، هللا علم في سابقا

 .سنة أربعين أبناء

 وتتمة. وملئه فرعون إلى وأرسله ورسالته، لوحيه واختاره هللا فاصطفاه

 .التالية اآليات في القصة

 هللا رسول عن هريرة أبي عن االصطفاء تفسير في ومسلم البخاري أخرج

 آَدمُ  أَْنتَ : ُموَسى له فَقالَ  َوُموَسى، آَدمُ  اْحتَج   قال وسلم وآله عليه هللا صلى

 اْصطَفَاكَ  الذي ُموَسى أَْنتَ : آَدمُ  له فَقالَ  الَجن ِة، ِمنَ  َخِطيئَتُكَ  أَْخَرَجْتكَ  الذي

 ُ  فَقالَ  أُْخلَقَ  أَنْ  قَْبلَ  َعلَي   قُدِّرَ  أَْمر   علَى تَلُوُمنِي ثُم   َوبَِكاَلِمِه، بِرَسااَلتِهِ  هللا 

ِ  َرُسولُ  تَْينِ  ُموَسى آَدمُ  فََحج  : َوَسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   .َمر 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0508: الرقم أو الصفحة

 (0710) ومسلم له، واللفظ( 0508) البخاري أخرجه:  التخريج

 .المعايب عندَ  ال المصائِب، عند به يُحتَج   القََدرَ  أن  : الحديث في --5

 بكمالِه يَليقُ  ما على تعالى للِ  الكالمِ  ِصفةِ  إثباتُ : وفيه --8

( 00) طه سورة]   فرعون دعوة في وهارون لموسى التوجيهات-7

         [59 الى 50 اآليات:

ه ب   أ ُخوك   أ ن ت   اذ  ال بِآياتِي و  ِري فِي ت نِيا و  ه با( 50) ِذك  ع   إِلى اذ  ن  فِر   إِنَّهُ  و 

ال   ل هُ  ف قُوال( 50) ط غى كَّرُ  ل ع لَّهُ  ل يِّنا   ق و  شى أ و   ي ت ذ  بَّنا قاال( 55) ي خ   إِنَّنا ر 
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ل ي نا ي ف ُرط   أ ن   ن خافُ  ع ُكما إِنَّنِي ت خافا ال قال  ( 51) ي ط غى أ ن   أ و   ع  عُ  م  م   أ س 

أ رى ُسوال إِنَّا ف قُوال ف أ تِياهُ  (57) و  بِّ  ر  ِسل   ك  ر  ع نا ف أ ر  رائِيل   ب نِي م  ال إِس   و 

ب ُهم   بِّك   ِمن   بِآي ة   ِجئ ناك   ق د   تُع ذِّ السَّالمُ  ر  لى و  نِ  ع   ق د   إِنَّا( 55) ال ُهدى اتَّب ع   م 

لى ال ع ذاب   أ نَّ  إِل ي نا أُوِحي   ن   ع  ذَّب   م  لَّى ك  ت و   (59) و 

 التفسير

 هللا قدرة على الدالة بآياتنا هارون، وأخوك -موسى يا- أنت اذهب - 48

، الدعوة عن تضعفا وال ووحدانيته،  .ذكري وعن إلي 

د الكفر في الحد تجاوز فإنه فرعون، إلى اذهبا - 42  .هللا على والتمر 

 .فيتوب هللا ويخاف يتذكر، أن رجاء فيه؛ عنف ال لطيفًا قواًل  له فقوال - 44

ل أن نخاف نناإ: السالم عليه وهارون موسى قال - 47  قبل بالعقوبة يعج 

 .غيره أو بالقتل ظلمنا في الحد يتجاوز أن أو دعوته، إتمام

 ما وأرى أسمع والتأييد، بالنصر معكما إنني تخافا؛ ال: لهما هللا قال - 47

 .وبينه بينكما يحدث

 بني معنا فابعث -فرعون يا- ربك رسوال إنا: له فقوال فأتياه، - 45

 من ببرهان أتيناك قد نسائهم، واستحياء أبنائهم، بقتل بهمتعذ وال إسرائيل،

 .هللا هدى واتبع آمن، لمن هللا عذابِ  من واألمان صدقنا، على ربك

 بآيات كذ ب من على واآلخرة الدنيا في العذاب أن إلينا هللا أوحى قد إنا - 47

 .الرسل به جاءت عما وأعرض هللا،

 والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن  

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 ورسالته، لوحيه اختياره أي لنفسه، موسى اصطناع بين تعالى هللا ربط -8

 .الناس إلى الوحي وأداء الرسالة، إبالغ وهو له، اختاره ما وبين
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 شرائعَ  إن   هللاِ  رسولَ  يا قال رجاًل  أن   وفي الصحيح عن عبد هللا بن بسر

 رطبًا لسانُك يزالُ  ال:  قال به أتشب ثُ  بشيء   فأخبِرني علي   كثُرت قد اإلسالمِ 

 هللاِ  ذكرِ  من

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  بسر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0051: الرقم أو الصفحة

 واالستيعابِ  والِحفِظ، الِعلمِ  في الن اسِ  قُدراتِ  اختاِلفُ  :الحديثِ  فيو --5

 .والعَملِ 

 بما وإخباُرهم الن اِس، على الفَريضةِ  غيرِ  في الِعباداتِ  تَيسيرُ : وفيه --8

 .قُدراتِهم يُناِسبُ 

ُ  يُْذَكرُ  الذي البَْيتِ  َمثَلُ  وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري  فِيِه، هللا 

ُ  يُْذَكرُ  ال الذي بَْيتِ والْ   .واْلَميِّتِ  الَحيِّ  َمثَلُ  فِيِه، هللا 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  558: الرقم أو الصفحة

 (.558) ومسلم ،(7505) البخاري أخرجه:  التخريج

 . منه البيتُ  يخلُوَ  وأال   البيِت، في تعالى هللاِ  ِذْكرِ  على الَحث  : الحديثِ  وفي

 يَْذُكرُ  ال والذي َرب هُ  يَْذُكرُ  الذي َمثَلُ  عن أبي موسي األشعري وفي الصحيح

 .والَميِّتِ  الَحيِّ  َمثَلُ  َرب هُ،

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7505: الرقم أو الصفحة البخاري

 (558) ومسلم ،(7505) البخاري أخرجه:  التخريج

 على أنزلت آيات سعبت السالم عليهما هارون وأخاه موسى تعالى هللا أيد -8

 وبرهانا الصدق، تثبت ومعجزة النبوة، على وآية دليال لتكون موسى،

 .إليهم هللا أرسلهما هارون وأخاه موسى أن على وقومه لفرعون
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 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إال   نَبِي   األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا وتِيتُ أُ  الذي كانَ  وإن ما البََشُر، عليه ، هللا   أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَي 

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(5895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  ضائلِ فَ  ِمن أن  : الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 .القيامةِ  يومَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --8

 هللا عبادة إلى فرعون دعوة إلى بالذهاب وهارون موسى تعالى هللا أمر -2

 موسى أوال خاطب وقد له، شريك ال وحده وألوهيته وبيتهبرب واإلقرار

 .للتأكيد أخيه مع له الخطاب كرر ثم له، تشريفا وحده

 والنهي بالمعروف، األمر جواز على دليل لَيِّناً  قَْواًل  لَهُ  فَقُوال: تعالى قوله -4

 له وضمنت القوة، معه لمن القول من باللين يكون ذلك وأن المنكر، عن

 مرغوبه، على الناهي أو اآلمر يحصل وحينئذ بذلك، أولى نحنف العصمة،

 .بمطلوبه ويظفر

 .فيه خشونة ال الذي القول هو: اللين والقول

 عليه هللاُ  َصل ى النبي   أتَُوا اليَهُودَ  أن   وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

امُ : فَقالوا وسل َم، امُ : َعائَِشةُ  فَقَالَتْ  وعلَْيُكم: قَالَ  َعلَْيَك، الس   ولََعنَُكمُ  علَْيُكم، الس 

 ُ ِ  َرسولُ  فَقَالَ  علَْيُكم، وَغِضبَ  هللا   َعائَِشةُ، يا َمْهاًل : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ْفِق، َعلَْيكِ  : قَالَ  قالوا؟ ما تَْسَمعْ  أَولَمْ : قَالَتْ  الفُْحشَ  أوِ  والُعْنَف، وإي اكِ  بالرِّ

 .فِي   لهمْ  يُْستََجابُ  واَل  فيهم، لي فيُْستََجابُ  عليهم، َرَدْدتُ  قُلُت، ام تَْسَمِعي أَولَمْ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7505: الرقم أو الصفحة البخاري
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 المعنى يُوِهمُ  بما الَكالمِ  في وتَْغييِرهم اليَهودِ  تحايُلِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

 ..وعْكَسه المقصودَ 

 بِمثلِ  وُمعاَملُته الفِعِل، أو القَولِ  في اعتِدائِه بِمثلِ  الُمْعتَدي ُمجازاُة: وفيه --8

 . حيلَتِه

ْفقَ  إن   وفي الصحيح عن عائشة رضي هللا عنها  إال   شيء   في يَكونُ  ال الرِّ

 بَِعيًرا، عائَِشةُ  َرِكبَتْ : الَحديثِ  في َوزادَ . شانَهُ  إال   شيء   ِمن يُْنَزعُ  وال زانَهُ،

ُدهُ، فََجَعلَتْ  ُصُعوبَة ، فيه فَكانَتْ  ُ  َصل ى هللاِ  لُ َرسو لها فقالَ  تَُردِّ  وسل مَ  عليه هللا 

ْفقِ  َعلَْيكِ   .بِمْثلِهِ  َذَكَر، ثُم   ،...بالرِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0185: الرقم أو الصفحة

 َصل ى النبيِّ  علَى اْستَأَْذنَ  َرُجاًل  أن   وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

ا وسل َم، عليه هللاُ  افَلَ  الَعِشيَرةِ  ابنُ  وبِْئسَ  الَعِشيَرِة، أُخو بْئسَ : قالَ  َرآهُ  فَلَم   م 

ا إلَْيِه، واْنبََسطَ  وْجِههِ  في وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   تَطَل قَ  َجلَسَ   اْنطَلَقَ  فَلَم 

ُجلُ  ِ، َرسولَ  يا: َعائَِشةُ  له قالَتْ  الر  ُجلَ  َرأَْيتَ  ِحينَ  هللا   ثُم   وَكَذا، َكَذا له قُْلتَ  الر 

ِ  َرسولُ  فَقالَ  إلَْيِه؟ واْنبََسْطتَ  وْجِههِ  في تَطَل ْقتَ   يا: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

اًشا، َعِهْدتِنِي َمتَى َعائَِشةُ، ِ  ِعْندَ  الن اسِ  َشر   إن   فَح   َمن القِيَاَمةِ  يَومَ  َمْنِزلَةً  هللا 

هِ  اتِّقَاءَ  الن اسُ  تََرَكهُ   .َشرِّ

 حيحص:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7000: الرقم أو الصفحة البخاري

 لذا البشر، طبيعة من كفرعون الجبابرة العتاة الظلمة عدوان من الخوف -7

 أَنْ  أَوْ  َعلَْينا يَْفُرطَ  أَنْ  نَخافُ  إِن نا: وهارون موسى يقول أن مستغربا يكن لم

 .علينا يعتدي أو أذيتنا في يشطط أن أي يَْطغى

ا أُعلَِّمكم أنْ  أَمرني وعال جل   هللاَ  إن   بن حمار وفي الصحيح عن عياض  مم 

 ما كل   وإن   كل هم ُحنفاءَ  عبادي خلَْقتُ  إنِّي:  لي قال وإن ه هذا يومي عل مني

 ِدينِهم عن فاجتالَْتهم أتَْتهم الش ياطينَ  وإن   حالل   لهم فهو عبادي أنَحْلتُ 

َمتْ  لْ  لم ما بي يُشِركوا أنْ  َمَرْتهموأ لهم أحلَْلتُ  ال ذي عليهم وحر   به أُنزِّ
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 إال   وعَجَمهم عَربَهم فمقَتهم يبَعثَني أنْ  قْبلَ  األرضِ  أهلَ  أتى هللاَ  وإن   ُسلطانًا

 نائًما فاقَرْأه الماءُ  يغِسلُه ال كتابًا أنَزْلتُ  قد:  لي قال وإن ه الكتابِ  أهلِ  ِمن بقايا

 يثلَغوا إَذنْ  ربِّ  أيْ :  قُْلتُ  وإنِّي قُريًشا بِرَ أُخ أنْ  أَمرني هللاَ  وإن   ويقظانَ 

 واغُزهم استخَرجوك كما استخِرْجهم:  لي قال وإن ه ُخبزةً  فيَدعوه رأسي

 بَمنْ  وقاتِلْ  أمثالَه خمسةً  نبَعثْ  َجيًشا وابَعثْ  عليك نُنفِقْ  وأنفِقْ  يستَْغزونَك

 عصاك َمنْ  أطاعك

:  المصدر|  األرناؤوط بشعي:  المحدث|  حمار بن عياض:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  715: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح تخريج

 حسن إسناده

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولَ  أن   وفي الصحيح عن عياض بن حمار  قالَ  وسل َم، عليه هللا 

ا ْلتُْم،َجهِ  ما أَُعلَِّمُكمْ  أَنْ  أََمَرنِي َربِّي إن   أاََل : ُخْطبَتِهِ  في يَوم   َذاتَ   َعل َمنِي مم 

، َعْبًدا نََحْلتُهُ  َمال   ُكل   هذا، يَوِمي  وإن هُمْ  ُكل هُْم، ُحنَفَاءَ  ِعبَاِدي َخلَْقتُ  وإنِّي َحاَلل 

يَاِطينُ  أَتَْتهُمُ  َمتْ  ِدينِِهْم، عن فَاْجتَالَْتهُمْ  الش   َوأََمَرْتهُمْ  لهْم، أَْحلَْلتُ  ما عليهم َوَحر 

َ  وإن   ُسْلطَانًا، به أُْنِزلْ  لَمْ  ما بي ايُْشِرُكو أَنْ   فََمقَتَهُمْ  األْرِض، أَْهلِ  إلى نَظَرَ  هللا 

 َوأَْبتَلِيَ  ألَْبتَلِيَكَ  بََعْثتُكَ  إن ما: َوقالَ  الِكتَاِب، أَْهلِ  ِمن بَقَايَا إال   َوَعَجَمهُْم، َعَربَهُمْ 

َ  وإن   َويَْقظَاَن، نَائًِما تَْقَرُؤهُ  الَماُء، يَْغِسلُهُ  ال ِكتَابًا َعلَْيكَ  َوأَْنَزْلتُ  بَك،  أََمَرنِي هللا 

قَ  أَنْ  : قالَ  ُخْبَزةً، فَيََدُعوهُ  َرْأِسي يَْثلَُغوا إًذا َربِّ : فَقُلتُ  قَُرْيًشا، أَُحرِّ

 َعثْ َوابْ  َعلَْيَك، فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ  نُْغِزَك، َواْغُزهُمْ  اْستَْخَرُجوَك، كما اْستَْخِرْجهُمْ 

 الَجن ةِ  َوأَْهلُ : قالَ  َعَصاَك، َمن أَطَاَعكَ  بَمن َوقَاتِلْ  ِمْثلَهُ، َخْمَسةً  نَْبَعثْ  َجْيًشا

، ُمتََصدِّق   ُمْقِسط   ُسْلطَان   ُذو ثاََلثَة    ِذي لُِكلِّ  القَْلبِ  َرقِيقُ  َرِحيم   َوَرُجل   ُمَوف ق 

، قُْربَى ،ِعيَ  ُذو ُمتََعفِّف   َوَعفِيف   َوُمْسلِم  ِعيفُ : َخْمَسة   الن ارِ  َوأَْهلُ : قالَ  ال   الض 

 الذي َواْلَخائِنُ  َمااًل، َواَل  أَْهاًل  يَْبتَُغونَ  ال تَبًَعا فِيُكمْ  هُمْ  ال ِذينَ  له، َزْبرَ  ال الذي

 َوهو إال   يُْمِسي َواَل  يُْصبِحُ  ال َوَرُجل   َخانَهُ، إال   َدق   وإنْ  طََمع ، له يَْخفَى ال

ْنِظيرُ  الَكِذبَ  أَوِ  البُْخلَ  َوَذَكرَ  َوَمالِكَ  أَْهلِكَ  عن ُعكَ يَُخادِ  اشُ  َوالشِّ  َولَمْ . الفَح 

 اإلْسنَاِد، بهذا:  رواية وفي. َعلَْيكَ  فََسنُْنفِقَ  َوأَْنفِقْ : َحديثِهِ  في َغس انَ  أَبُو يَْذُكرْ 

 هللاِ  َرسولَ  أن  :  رواية وفي. اَلل  حَ  َعْبًدا، نََحْلتُهُ  َمال   ُكل  : َحديثِهِ  في يَْذُكرْ  َولَمْ 

ُ  َصل ى ، َذاتَ  َخطَبَ  وسل مَ  عليه هللا   قالَ : آِخِرهِ  في َوقالَ . الَحِديثَ  َوَساقَ  يَوم 

فًا َسِمْعتُ : قالَ  قَتَاَدةَ، عن: ُشْعبَةُ  قالَ : يَْحيَى  وفي. الَحديثِ  هذا في ُمطَرِّ
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ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ  فِينَا قَامَ :  رواية  إن  : فَقالَ  َخِطيبًا، يَوم   َذاتَ  وسل مَ  عليه هللا 

 َ ، َحديثِ  بِمْثلِ  الَحِديثَ  َوَساقَ  أََمَرنِي هللا  َ  وإن   فيه َوَزادَ . قَتَاَدةَ  عن ِهَشام   هللا 

، علَى أََحد   يَْفَخرَ  ال حت ى تََواَضُعوا أَنْ  إلَي   أَْوَحى  أََحد   علَى أََحد   يَْبِغي َواَل  أََحد 

 يا ذلَك؟ فَيَكونُ : فَقُلتُ . َمااًل  َواَل  أَْهاًل  يَْبُغونَ  ال تَبًَعا فِيُكمْ  َوهُمْ  َحديثِهِ  في َوقالَ 

ِ  نََعْم،: قالَ  هللاِ  عبدِ  أَبَا ُجلَ  وإن   الَجاِهلِي ِة، في أَْدَرْكتُهُمْ  لقَدْ  َوهللا   علَى لَيَْرَعى الر 

،  .ُؤهَايَطَ  َولِيَدتُهُمْ  إال   به ما الَحيِّ

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  حمار بن عياض:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0971: الرقم أو الصفحة

 .الن ارِ  وأهلِ  الجن ةِ  أهلِ  صفةِ  بيانُ : الحديثِ  في --5

 .َمخلوقتانِ  والن ارَ  الجن ةَ  أن  : وفيه --8

 .وتعالى سبحانه هللاِ  بِطاعةِ  القائمِ  العادلِ  الوالي فْضلُ : وفيه --2

حيمِ  الواِصلِ  ثوابُ : وفيه --4  .بِالمسلِمينَ  والر 

 .المتعفِّفِ  المحتاجِ  فْضلُ : وفيه --7

 القولِ  وفُحشِ  والبُخلِ  الخيانةِ  َعنِ  الن هيُ : وفيه --7

   الخوف من البشر يلحق ما -وهارون موسى أي -لحقهما لما: العلماء قال -7

. قومه وال إليهما يصل ال فرعون أن سبحانه هللا عرفهما أنفسهما، على

 في هللا سنة األعداء من والخوف يخاف ال إنه: قال من على رد اآلية وهذه

 .وثقتهم به معرفتهم مع وأوليائه أنبيائه

 ،[ 88/ 87 القصص] يَتََرق بُ  خائِفاً  ِمْنها فََخَرجَ : موسى عن القرآن حكى لذا

 حين وقال ،[ 87/ 87 القصص] يَتََرق بُ  خائِفاً  اْلَمِدينَةِ  فِي فَأَْصبَحَ : وقال

 تََخفْ  ال: قُْلنا ُموسى، ةً ِخيفَ  نَْفِسهِ  فِي فَأَْوَجسَ : وعصيهم حبالهم السحرة ألقى

 هذه في المتقدمة اآليات في وقال ،[ 77 -75/ 88 طه] اأْلَْعلى أَْنتَ  إِن كَ 

 .اأْلُولى ِسيَرتَهَا َسنُِعيُدها تََخفْ  َوال ُخْذها: السورة
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 وَسل م عليه هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  َغزا وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا

نةِ  في الَخوفِ  صالةُ  وكانت الَخوِف، الةِ ص قَبلَ  ِمرار   ِست    .السابِعةِ  الس 

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  55515: الرقم أو الصفحة المسند

 معاني)) في والطحاوي له، واللفظ( 55515) أحمد أخرجه:  التخريج

 بنحوه مطوال  ( 5990(( )اآلثار

 بَذاتِ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  مع ُكن ا وفي الصحيح عن جابر بن عبد هللا

قَاِع،  فََجاءَ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى للنبيِّ  تََرْكنَاهَا يلَة  ظَلِ  َشَجَرة   علَى أتَْينَا فَإَِذا الرِّ

 بالش َجَرِة، ُمَعل ق   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  وَسْيفُ  الُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َرُجل  

ُ : قالَ  ِمنِّي؟ يَْمنَُعكَ  فَمن: قالَ  اَل،: قالَ  تََخافُنِي؟: فَقالَ  فَاْختََرطَهُ، َدهُ  هللا   فَتَهَد 

اَلةُ، وأُقِيَمتِ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  أْصَحابُ   بطَائِفَة   فََصل ى الص 

ُروا، ثُم   َرْكَعتَْيِن،  َصل ى للنبيِّ  وكانَ  َرْكَعتَْيِن، األُْخَرى بالط ائِفَةِ  وَصل ى تَأَخ 

د   وقالَ  َرْكَعتَانِ  ولِْلقَْومِ  أْربَع ، وسل مَ  عليه هللاُ   أبِي عن َعَوانَةَ، أبِي عن ،ُمَسد 

ُجلِ  اْسمُ  بْشر ،  أبو وقالَ  َخَصفَةَ، ُمَحاِربَ  فِيهَا وقَاتَلَ  الَحاِرِث، بنُ  َغْوَرثُ  الر 

بَْيِر، ، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  مع ُكن ا َجابِر ، عن الز   الَخْوَف، فََصل ى بنَْخل 

 َصاَلةَ  نَْجد   َغْزَوةَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى نبيِّ ال مع َصل ْيتُ : هَُرْيَرةَ  أبو وقالَ 

 .َخْيبَرَ  أي امَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  إلى هَُرْيَرةَ  أبو َجاءَ  وإن ما الَخْوفِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدهللا بن جابر:  الراوي

[ معلق: ] دثالمح حكم خالصة|  5507: الرقم أو الصفحة البخاري

 جاء وإنما: وقوله معلقان،... هريرة أبو وقال... الزبير أبو وقال: وقوله]

 [آخر موضع في البخاري وصله... 

 (950) ومسلم ،(5507) البخاري أخرجه:  التخريج

حابةِ  توقيرُ  :الحديث في --5  .معه وأَدبُهم وسل م عليه هللا صل ى للنبيِّ  الص 

 .وسل م عليه هللا صل ى للنبيِّ  ظاهرة   معجزة  : وفيه --8

 ..الخوفِ  صالةِ  ِصفةُ : وفيه --2
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 حصينات المدينة حول الخندق وسلم وآله عليه هللا صلى النبي حفر ومنه

 ثم. أحد يبلغه لم بمحل بربه والثقة التوكل من كونه مع وأموالهم، للمسلمين

 الحبشة، إلى مرة منازلهم، عن تحولهم من أحد يجهله ال ما أصحابه من كان

 أن بدينهم وهربا مكة، مشركي من أنفسهم على تخوفا المدينة، إلى ومرة

 .بتعذيبهم عنه يفتنوهم

 عليه آدم بني نفوس هللا طبع ما بخالف نفسه عن فالمخبر: العلماء قال

 .يتلفها أو ويؤلمها يضرها مما الهرب على طبعهم وقد كاذب،

 إِن نِي: وهارون لموسى قال لذا وحده، تعالى هللا من لَلنبياء العصمة -5

. فرعون على والقدرة والمعونة بالنصر معهما إنه أي َوأَرى أَْسَمعُ  َمَعُكما

 .خافية معه تخفى ال الذي اإلدراك عن بارةع: والبصر والسماع

 .وبصيرا سميعا تعالى كونه وعلى اإللهي، العلم على تقدم كما دليل واآلية

ُ  صل ى الن بي   كانَ   وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  وسل مَ  علَيهِ  هللا 

ُ : اآليةَ  هِذهِ  نزلت حت ى يُحَرسُ  ِ  رسولُ  خرجَ فأ الن اسِ  ِمنَ  يَْعِصُمكَ  َوهللا   هللا 

ُ  صل ى  فقد انَصِرفوا الن اسُ  أي ها يا: لَهُم فقالَ  القب ِة، منَ  رأَسهُ  وسل مَ  علَيهِ  هللا 

ُ  َعصَمني  هللا 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0057: الرقم أو الصفحة الترمذي

 وأبو ،(0005) والحاكم له، واللفظ( 0057) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (7/007(( )األولياء حلية)) في نعيم

 إسرائيل بني سراح إطالق فرعون من وهارون موسى مطلب أول كان -7

 كانوا إسرائيل بني ألن العمل في والتعب السخرة من وإنقاذهم األسر، من

 من ويكلفهم نساءهم، يستخدمو أبناءهم، يذبح شديد، عذاب في فرعون عند

         .يطيقونه ال ما المدائن وبناء واللبن الطين في العمل

 فقاال المنطق، واستعمال اللطف غاية في وهارون موسى خطاب كان -7

 من سلم الهدى اتبع ومن إليك، ورسالتنا نبوتنا على دالة بآية جئناك قد: له
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 وال لقاء بابتداء ليس أنه بدليل بتحية، هذا وليس وعذابه، وجل عز هللا سخط

 .خطاب

 والدمار الهالك أي العذاب أن إلينا أوحي قد إنا: كالمهما في أيضا وأضافا

 أي وتولى، هللا، أنبياء كذب من على اآلخرة في جهنم في والخلود الدنيا، في

 لم ألنهم للموحدين آية أرجى هذه: عباس ابن قال. اإليمان عن أعرض

  .وايتول ولم يكذبوا

 كتَبَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى الن بي   أن   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

د   من: ِهَرقلَ  إلى وِم، َعظيمِ  ِهَرقلَ  إلى هللاِ  رسولِ  ُمحم   ات بَعَ  َمن على َسالم   الر 

 .الهُدى

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  1507: الرقم أو الصفحة داود أبي سنن تخريج

 صحيح إسناده

 وسل مَ  علَيهِ  هللاُ  صل ى هللاِ  رسولُ  كتب وفي الصحيح عن يزيد بن أبي حبيب

حمنِ  هللاِ  بسمِ :  يقولُ  فارس   ملكُ  أبرويزَ  كسَرى إلى حيمِ  الر  د   من.  الر   محم 

 باللِ  وآَمن ، الهُدى ات بع َمن علَى سالم  .  فارس   عظيمُ  كسَرى إلى هللاِ  رسولِ 

ًدا وأن ، لهُ  شريكَ  ال وحَده هللاُ  إال   إلهَ  ال أن وشِهد ، ورسولِه  عبُده محم 

 َمنْ  لِيُْنِذرَ  كاف ةً  الن اسِ  إلى هللاِ  رسولُ  أنا فإنِّي ، هللاِ  بدعايةِ  أدعوك.  ورسولُه

 إثمُ  فعليك أبيتَ  فإن ، تسلم أسلمْ .  فِِرينَ اْلَكا َعلَى اْلقَْولُ  َويَِحق   َحي ًا، َكانَ 

 . المجوسِ 

 السيرة فقه:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  حبيب أبي بن يزيد:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  019: الرقم أو الصفحة

( : 00) طه سورة] الربوبية حول وموسى فرعون بين الحوار -5

       [11 الى 58 اآليات

بُُّكما ن  ف م   قال   بُّن ا قال  ( 58) ُموسى يا ر  طى الَِّذي ر  ء   ُكلَّ  أ ع  ل ق هُ  ش ي   ثُمَّ  خ 

ُولى ال قُُرونِ  بالُ  ف ما قال  ( 10) ه دى بِّي ِعن د   ِعل ُمها قال  ( 15) األ   ِكتاب   فِي ر 

بِّي ي ِضلُّ  ال ال ر  ع ل   الَِّذي( 10) ي ن سى و  ض   ل ُكمُ  ج  دا   األ  ر  ه  ل ك   م  س   فِيها ل ُكم   و 



182 
 

ل   ُسباُل   أ ن ز  نا ماء   السَّماءِ  ِمن   و  ج  ر  واجا   بِهِ  ف أ خ  تَّى ن بات   ِمن   أ ز   ُكلُوا (10) ش 

ا و  ع  ار  ُكم   و  يات   ذلِك   فِي إِنَّ  أ ن عام  ل ق ناُكم   ِمن ها( 15) النُّهى أِلُولِي آل  فِيها خ   و 

ِمن ها نُِعيُدُكم   ِرُجُكم   و  ة   نُخ  ر تار   (11) ىأُخ 

 التفسير

 أرسلكما أنه زعمتما الذي ربكما فمن: به جاءا لما منكًرا فرعون قال - 47

 موسى؟ يا إلي

 المناسب وشكله صورته شيء كل أعطى الذي هو ربنا: موسى قال - 78

 .له خلقها لما المخلوقات هدى ثم له،

 الكفر؟ على كانت التي السابقة األمم شأن فما: فرعون قال - 78

 عند األمم تلك عليه كانت ما ِعْلمُ : لفرعون السالم عليه موسى قال - 78

 ما ينسى وال، علمها في ربي يخطئ ال المحفوظ، اللوح في مثبت ربي،

 .منها علمه

 فيها لكم وجعل عليها، للعيش ُمَمه دة األرض لكم صي ر الذي ربي عند - 72

 بذلك فأخرجنا ر،المط ماء السماء من وأنزل عليها، للسير صالحة طرقًا

 .مختلفة النباتات من أصنافًا الماء

 إن أنعامكم، وارعوا الطيبات، من لكم أخرجنا مما -الناس أيها- كلوا - 74

 .العقول ألصحاب ووحدانيته هللا قدرة على لدالئل النعم من المذكور ذلك في

 بالدفن نرجعكم وفيها السالم، عليه آدم أباكم خلقنا األرض تراب من - 77

 .القيامة يوم للبعث أخرى مرة نخرجكم ومنها ُمتم، إذا

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 وتساءل كفره، على وظل وهارون، موسى بدعوة فرعون يؤمن لم -8

 َرب ُكما فََمنْ : وقال تعالى، بالل عارفا كونه مع وبهتانا، وزورا وتجبرا تكبرا

 وسى؟مُ  يا
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 حكى تعالى ألنه المبطل كالم حكاية يجوز أنه على المذكورة اآلية تدل -8

 وشبهات النبوة، منكري شبهات وحكى اإلله، إنكاره في فرعون كالم

 .الشك يبقى لئال بالسؤال، الجواب قرن يجب لكن الحشر، منكري

 ال َمن فِينا سُ الُمْفلِ : قالوا الُمْفلُِس؟ ما أَتَْدُرونَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

تي ِمن الُمْفلِسَ  إن  : فقالَ  َمتاَع، وال له ِدْرهَمَ   بَصالة ، القِياَمةِ  يَومَ  يَأْتي أُم 

،  َدمَ  وَسفَكَ  هذا، مالَ  وأََكلَ  هذا، وقََذفَ  هذا، َشتَمَ  قدْ  ويَأْتي وَزكاة ، وِصيام 

 فَنِيَتْ  فإنْ  اتِِه،َحَسن ِمن وهذا َحَسناتِِه، ِمن هذا فيُْعطَى هذا، وَضَربَ  هذا،

 في طُِرحَ  ثُم   عليه، فَطُِرَحتْ  َخطاياهُمْ  ِمن أُِخذَ  عليه ما يُْقَضى أنْ  قَْبلَ  َحَسناتُهُ 

 .الن ارِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0195: الرقم أو الصفحة

 هللاُ، يَشاءَ  أنْ  إال   العبادِ  حقوقِ  في شفاعةَ  وال َعفوَ  ال بِأنَّه إشعار   وفيه

 .أرادَ  بَِما المظلومَ  فَيُرِضي

ديثِ  في --5 ، اْلُمفلِسِ  َمعنى بيانُ : الح   أعمالَه ُغرماُؤه أَخذَ  َمنْ  وهو الحقيقيِّ

الحةَ   .الص 

 .شيء   منها يُبقي ال حت ى سناِت،الح جميعِ  على يأتي القِصاصَ  أن  : وفيه --8

 المبطل، كالم استماع عليه يجب المحق أن على أيضا اآلية وتدل -2

 هنا، بفرعون موسى فعل كما إيحاش، وال إيذاء غير من عنه والجواب

 َواْلَمْوِعظَةِ  بِاْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسبِيلِ  إِلى اْدعُ : قوله في رسوله تعالى هللا أمر وكما

 اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  أََحد   َوإِنْ : سبحانه وقال ،[ 887/ 87 النحل] ةِ اْلَحَسنَ 

ِ  َكالمَ  يَْسَمعَ  َحت ى فَأَِجْرهُ، اْستَجاَرَك،  [ .7/ 7 التوبة] هللا 

 خالق فهو بصفاته، يعرف تعالى هللا إن: لفرعون موسى جواب كان -4

 .معينة وصورة بهيئة مخلوق كل خص الذي وهو العالم،

 سأل فلما والمستقبل، والحاضر الماضي في الغيب بعلم المختص هو هللا -7

 عند علمها أن وأعلمه موسى أجابه الغابرة، األمم وشأن حال عن فرعون
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 هللا استأثر مما وهو عنه، سألت الذي الغيب علم من هذا إن أي تعالى، هللا

 به أخبرني ما إال منه أعلم ال مثلك عبد إال أنا وما هو، إال يعلمه ال به تعالى

 اللوح في تعالى هللا عند مكتوبة القرون أحوال وعلم الغيوب، عالم

 .المحفوظ

َ  إن  : )َخْمس  { الَغْيبِ  َمفاتِحُ } وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  ِعْنَدهُ  هللا 

اَعةِ  ِعْلمُ   ِسبُ تَكْ  ماذا نَْفس   تَْدِري وما األْرحامِ  في ما ويَْعلَمُ  الَغْيثَ  ويُْنِزلُ  الس 

َ  إن   تَُموتُ  أْرض   بأَيِّ  نَْفس   تَْدِري وما َغًدا  (َخبِير   َعلِيم   هللا 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  4785: الرقم أو الصفحة

ُ  إال   يَْعلَُمهَا ال َخْمس   الَغْيبِ  ِمْفتَاحُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  ال: هللا 

، في يَكونُ  ما أََحد   يَْعلَمُ   نَْفس   تَْعلَمُ  واَل  األْرَحاِم، في يَكونُ  ما أََحد   يَْعلَمُ  واَل  َغد 

 َمتَى أََحد   يَْدِري وما تَُموُت، أَْرض   بأَيِّ  نَْفس   تَْدِري وما َغًدا، تَْكِسبُ  َماَذا

 .الَمطَرُ  يَِجيءُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5008: الرقم أو الصفحة البخاري

 إِن  : }ُسبحانه ولِهق في تعالَى هللاُ  َذَكَرها قدْ  الحديثِ  هذا في التي الَخمسُ  وهذه

 َ اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا  لُ  الس   َماَذا نَْفس   تَْدِري َوَما اأْلَْرَحامِ  فِي َما َويَْعلَمُ  اْلَغْيثَ  َويُنَزِّ

َ  إِن   تَُموتُ  أَْرض   بِأَيِّ  نَْفس   تَْدِري َوَما َغًدا تَْكِسبُ  : لقمان{ ]َخبِير   َعلِيم   هللا 

 .َغد   في ما ِعلمِ  في داخل   الساعةِ  فِعلمُ  ؛[24

صاتِ  إبطالُ  :الحديثِ  وفي --5 مينَ  تخر   ِعلمَ  تَعاِطيهمْ  في والَكهَنةِ  الُمنجِّ

ا شيء   ِعلمَ  اد عى َمن وأن   الغيِب،  هللاَ  كذ بَ  فقدْ  بِعلِمه، ُسبحانَه هللا انفَردَ  مم 

 .الَعظيمَ  والقُرآنَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى وَرسولَه تعالَى

 .ُوقوِعها قْبلَ  األشياءَ  يَعلَمُ  تعالَى هللاَ  أن   على دليل  : وفيه --8
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 تدوين على تدل ونظائرها.. ِكتاب   فِي َربِّي ِعْندَ  ِعْلُمها: قالَ : اآلية هذه -7

. والنسيان الغلط من اآلفات تعتريه قد الحفظ فإن تنسى، لئال وكتبها العلوم

 .عنه يذهب لئال هفيقيد يسمع، ما اإلنسان يحفظ ال وقد

 هللا رسول قال :قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن مسلم صحيح في جاء

َ  إن   : وسلم وآله عليه هللا صلى  َرْحَمتي إن  : الَخْلقَ  يَْخلُقَ  أنْ  قَْبلَ  ِكتابًا َكتَبَ  هللا 

 ". الَعْرشِ  فَْوقَ  ِعْنَدهُ  َمْكتُوب   فَهو َغَضبِي، َسبَقَتْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5115: الرقم أو الصفحة

ه عرِشه، على تعالى هللاِ  استواءِ  على دليل  : الحديثِ  وفي --5  على وُعلُوِّ

 .َخْلقِه

 وَعْفِوه انتِقاِمه، قبلَ  ِحْلِمه في فضلِه وكثرةَ  هللا، رحمةِ  َسَعةَ : ويَتََضم نُ  --8

 .ُعقوبَتِه قبلَ 

ث ن ا  صحيح وفي دَّ ة   أبو البخاري ح  ي ر   ُخَزاَعةُ  قَتَلَتْ  َمك ةَ، فَْتحِ  َعامَ  أن ه :ُهر 

ِ  َرسولُ  فَقَامَ  الَجاِهلِي ِة، في لهمْ  بقَتِيل   لَْيث ، بَنِي ِمن َرُجاًل   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

َ  إن  : فَقالَ  وسل مَ   أاَل  والُمْؤِمنِيَن، ولهَرس عليهم وَسل طَ  الفِيَل، َمك ةَ  عن َحبَسَ  هللا 

 ِمن َساَعةً  لي أُِحل تْ  وإن ما أاَل  بَْعِدي، ألَحد   تَِحل   واَل  قَْبلِي، ألَحد   تَِحل   لَمْ  وإن هَا

، هِذه َساَعتي وإن هَا أاَل  نَهَار ،  واَل  َشَجُرهَا، يُْعَضدُ  واَل  َشْوُكهَا، يُْختَلَى ال َحَرام 

ا: الن ظََرْينِ  بَخْيرِ  فَهو قَتِيل   له قُتِلَ  وَمن ُمْنِشد ، إال   َساقِطَتَهَا يَْلتَقِطُ   يُوَدى إم 

ا  يا لي اْكتُبْ : فَقالَ  َشاه ، أبو له يُقَالُ  اليََمِن، أْهلِ  ِمن َرُجل   فَقَامَ  يُقَادُ  وإم 

ِ  َرسولَ  ِ  َرسولُ  فَقالَ . هللا   قَامَ  ثُم   َشاه   ألبِي اْكتُبُوا: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ، َرسولَ  يا: فَقالَ  قَُرْيش ، ِمن َرُجل    بُيُوتِنَا في نَْجَعلُهُ  فإن ما اإلْذِخَر، إال   هللا 

ِ  َرسولُ  فَقالَ . وقُبُوِرنَا ِ، ُعبَْيدُ  وتَابََعهُ . اإلْذِخرَ  إال  : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   هللا 

ِ  ُعبَْيدُ  وقالَ  القَْتلَ : نَُعْيم   أبِي عن: بَْعُضهُمْ  قالَ  الفِيلِ  في شيبَانَ  عن ا: هللا   أنْ  إم 

 .القَتِيلِ  أْهلُ  يُقَادَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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: وقوله[ ]صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7990: الرقم أو الصفحة

 [علقانم...  هللا عبيد وتابعه... رجاء بن هللا عبد وقال

 شرح الحديث 

 فَعلِم مك ةَ، فتحِ  عامَ  ليث   بني ِمن رجاًل  قتَلوا ُخزاعةَ  أن   هَُريرةَ  أبو يَحكي

ح راحلتِه، على وهو الن اسَ  فخطَب وسل م، عليه هللا صل ى الن بي   بذلك  ووض 

 الن بي   عليها وسل ط مك ةَ، عن الفيلَ  أو القَْتلَ  حبَس قد وجل   عز   هللاَ  أن   لهم

 قْبلَه، ألحد   تِحل   لم وأن ها عنهم، هللاُ  رِضي وصحابتَه وسل م عليه هللا صل ى

م بعَده، ألحد   تَِحل   ولن  لحاجةِ  اإِلذِخِر؛ نباتَ  إال   شجُرها يُقطَعَ  أن فيها وحر 

فها، لَِمن إال   لُقَطَتُها تُؤَخذَ  أو إليه، الن اِس  قَبولِ  بين الد مِ  صاَحب وخي ر عر 

يَةِ   . ...القاتلِ  وقَْتلِ  القََودِ  وبين الدِّ

 هللاِ  نِعمةَ  الن اسَ  وسل م عليه هللا صل ى هللاِ  رسولِ  تذكيرُ  الحديثِ  هذا في  --8

 . ... وُمبِطل   ُمِحق   كل   بها شِهد آيةً  كانت فإن ها مك ةَ؛ عن الفيلِ  حبسِ  في

ةَ  أن  : وفيه --8  ِمن ساعةً  وسل م عليه هللا صل ى هللا لرسولِ  إال   تُبَحْ  لم مك 

مها، ال ذي البلدةِ  هذه ربِّ  رسولُ  أن ه وذلك نهار ؛  ِمن ساعةً  له فأُِحل تْ  حر 

 . ... الد ارِ  ربِّ  أعداءِ  أنجاسِ  ِمن تطهيِرها ِمن ليتمك نَ  نهار؛

 فظًا،ح ضبطُه يمِكنُه ال ال ذي الَجْزلَ  الكالمَ  سِمع إذا اإلنسانَ  أن  : وفيه --2

 .َشاه أبو فَعل كما يَستكتِبَه، أن له ينبغي فإن ه

 .إليهم رَجع بشيء   أشاُروا إذا الخبرةِ  أهلَ  أن  : وفيه --4

 بالِكتابِ  الِعلمَ  قيُِّدوا  وفي صحيح الجامع عن أبي هريرة 

 المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس و عمرو بن عبدهللا:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5505: الرقم أو الجامع الصفحة صحيح: 

 صحيح

 شرح الحديث 
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نَتِ  فما عديدة ؛ منافِعُ  للِكتابَةِ   أخبارُ  ُضبِطَتْ  وال الِحَكُم، قُيَِّدتِ  وال الُعلوُم، ُدوِّ

لينَ  يِن، أْمرُ  استَقامَ  ما ولوالها بها، إال   وَمقاالتُهم واآلِخرينَ  األو  ةً  الدِّ  وخاص 

 .َعَدًدا تُحصى ال التي نَنِ الس   من َكثير   في

 اْضبُطوه" الِعْلمَ  قيِّدوا: "وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى الن بي   يقولُ  الحديثِ  هذا وفي

ياِع، عن واْحفَظوه  الس مِع، على يَكثُرُ  قد ألن ه بِكتابَتِه؛: أي ،"بالِكتابِ " الض 

 َمعلواًل  القَلبُ  كان فإذا ،يُحفَظُ  ثُم يُعقَلُ  فالِعلمُ  ِحفِظه؛ عن القُلوبُ  فتَعَجزُ 

 على وحث هم ِعباَده، هللاُ  أد بَ  وقد بالِكتابَِة، فيُقي دُ  الِعلِم، َذهابُ  ِخيفَ  بالنِّسياِن،

 ُمَسم ًى أََجل   إِلَى بَِدْين   تََدايَْنتُمْ  إَِذا آَمنُوا ال ِذينَ  أَي هَا يَا: }فقال َمصالِِحهم

 [.878: البقرة{ ]فَاْكتُبُوهُ 

  الِكتابَةِ  بواِسطَةِ  وِحفِظه الِعلمِ  بطَلَبِ  تَرشيد   أْمرُ  :الحديثِ  وفي

 بأمره منسوخ فهو متقدما، ذلك فكان األحاديث، كتابة عن النهي وأما

 .وغيره شاه ألبي وإباحتها بالكتابة، وسلم وآله عليه هللا صلى

 كتابة الحديث بين النهي واإلباحة

 دواوين في تدون لم السنة أن في علمال وأهل المؤرخين من أحد يخالف ال

 الصحابة عهد في حتى وال ، وسلم عليه هللا صلى النبي حياة في خاصة

 الخليفة عهد في الصحيح بمعناه التدوين هذا بدأ وإنما ، التابعين وكبار

 عليه هللا صلى هللا رسول سنة بجمع أمر الذي ، العزيز عبد بن عمر العادل

ْهري كاإلمام واإلتقان والثقة لعلما أهل بذلك وكلف ، وسلم  . وغيره الز 

 رضوان الصحابة تدوين فإن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول زمن في وأما

 ، الكتابة عن النهي مرحلة:  مهمتين بمرحلتين مر وكتابتهم، للسنة عليهم هللا

 . بها والسماح النهي نسخ ومرحلة

 : الكتابة عن النهي مرحلة:  أوال  

 وسلم عليه هللا صلى النبي نهاهم حيث ؛ األمر بداية في المرحلة ههذ كانت

 واعتبارات وألمور ، والقرآن السنة بين الخلط خشية األحاديث كتابة عن

 الخدري سعيد أبي عن صحيحه في مسلم رواه ما النهي هذا وعمدة ، أخرى
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 عني كتب ومن ، عني تكتبوا ال: )  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

 . الباب هذا في ورد ما أصح وهو ،(  فليمحه القرآن غير

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [ |صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0005: الرقم أو الصفحة

يُه  واحَدة   َصحيفة   في القُرآنِ  َمع الحديثُ  ت ب  يُك أن   وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى ن ه 

 .القاِرئِ  على فيَشتبِهَ  بهِ  يَختَلِطَ  لئاَل  

ر   الحديثِ  ه ذا في ثُم   سلَّم عليه هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  أ م   ُسِمعَ  َوما ك الِمه بِت بليغِ  و 

ثوا: )بِقولِه ِمنه  َعليه َكَذبَ  لَِمنْ  عيًداووَ  َزجًرا َذَكرَ  ثُم   ،(َحَرجَ  َوال َعنِّي، َوَحدِّ

ًدا يَقُلْ  لَمْ  ما َعنه فَقالَ  َوكالِمه، َحديثِه تَبليغِ  في وسل م عليه هللاُ  صل ى  َذلك ُمتعمِّ

، أن ه يُعلَمُ  أَ  فَقدْ  كاِذب   ِمن يَكونَ  أنْ  استََحق   فَقدِ : أي الن اِر، ِمنَ  َمقعَده تَبو 

سولِ ال َعلى الَكِذبَ  ألن   الن اِر؛ ساِكني  َكالَكِذبِ  لَيس وسل م عليه هللاُ  صل ى ر 

، عز   هللاِ  َعلى َكَذبَ  ألن ه الن اِس؛ ِمنَ  واحد   َعلى  على َكِذب   هو ثُم   وجل 

سولُ  بِه يُخبِرُ  ما ألن   الش ريَعِة؛  ِمن هُو الَوحيِ  ِمنَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى الر 

 .هللاِ  َشريعةِ 

 فلم الكتابة في وسلم عليه هللا صلى النبي استأذن ا: "   :  قال سعيد أبي وعن

 " . لنا يأذن

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0771: الرقم أو الترمذي الصفحة

 في كما والدارقطني له، واللفظ( 0771) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (5558) طاهر البن(( واألفراد الغرائب أطراف))

 : بالكتابة والسماح النهي نسخ:  ثانيا  

 المتوقعة المحاذير وارتفعت ، الدعوة استقرت أن بعد جاءت المرحلة وهذه

 عليه هللا صلى هللا رسول أذن ذلك فعند ، األمر أول في السنة كتابة من

 ، الكتابة وجواز حةاإلبا أحاديث العلم أهل ذكر وقد ، الكتابة في وسلم
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 وذكر" العلم كتابة باب: " قال صحيحه في باباً  البخاري اإلمام وبَو ب

 . الكتابة جواز على تدل عدة أحاديث

 كل أكتب كنت:  قال عمرو بن هللا عبد عن داود وأبو أحمد اإلمام وروى

 قريش فنهتني ، حفظه أريد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من أسمعه شيء

 عليه هللا صلى هللا رسول من تسمعه شيء كل تكتب:  وقالوا ، كذل عن

 ؟ والرضا الغضب في يتكلم بشر وسلم عليه هللا صلى هللا ورسول وسلم،

 فأومأ وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك ذكرت حتى الكتابة عن فأمسْكتُ 

 منه يخرج ما بيده نفسي فوالذي اكتب: )  فقال(  فمه أي)  فيه إلى بإصعبه

 ( . حق إال

 أحمد مسند:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 |   صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  50/51: الرقم أو الصفحة

 له واللفظ( 7150) وأحمد ،(0757) داود أبو أخرجه:  التخريج

 أمُره ثبتَ  فقدْ  الحديِث، كتابةِ  عن وسل م علَيهِ  هللاُ  صل ى النبيِّ  نَهيُ  ثبتَ  وإذا

، األَمرينِ  وِكال أيًضا بها  الس ماحِ  أحاديثَ  أن   إلى العلماءِ  بعضُ  وَذهبَ  َحق 

حابةِ  َمعِرفةُ  َرسَخت أن دَ بع وذلكَ  َعنها، النهيِ  أحاديثَ  نَسَخت بالِكتابةِ   الص 

 .وسل م علَيهِ  هللاُ  صل ى النبيِّ  َحديثِ  ِمن بِسواهُ  له َخلطُهم يُخشَ  فلَم بالقُرآِن،

 صحائف لهم كانت الصحابة بعض أن أيضا   الكتابة إباحة على يدل ومما

 ، بعضه أو سمعوه ما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديث من فيها كتبوا

 حفيده عنه رواها ،(  الصادقة)  تسمى صحيفة عمرو ابن هللا عبدل فكان

 أنس وكذلك ، صحيفة األنصاري هللا عبد بن لجابر وكان ، ُشَعيب بن عمرو

 . الناس اجتمع إذا يبرزها وكان صحيفة له كانت مالك بن

 : واإلباحة النهي بين

 وجمعوا احةاإلب وأحاديث الكتابة عن النهي أحاديث في العلم أهل نظر وقد

 : أوجه عدة من األحاديث بين
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 مخافة اإلسالم أول في كان النهي أن إلى األغلب ذهب:  األول الوجه

 عليه هللا صلى النبي لهم سمح ، االلتباس أُِمن فلما ، بالقرآن الحديث اختالط

 المنع ألحاديث ناسخة اإلباحة أحاديث فكانت ، وكتابته الحديث بتدوين وسلم

 رحمة عليهما حجر وابن النووي الجليالن اإلمامان هذا إلى ذهب وممن ،

 . العلم أهل من كبيرة وطائفة ، هللا

 مع الحديث كتابة عن كان إنما النهي أن إلى قوم وذهب:  الثاني الوجه

 كتبوه فربما ، اآلية تأويل يسمعون كانوا ألنهم ؛ واحدة صحيفة في القرآن

 . هاالشتبا لخوف ذلك عن فنُهوا ، معها

 على يت كل أن مخافة بحفظه يوثق من حق في كان النهي أن:  الثالث الوجه

 . بحفظه يوثق ال من حق في فهو اإلذن وأما ، الكتابة

 بداية في النهي كان حيث ، بالنسخ القول هو ، األقوال أْولى أن والخالصة

 عموم هذا ويؤيد ، الكتابة من المحذور لزوال ، ذلك بعد نسخ ثم األمر

 . العلم أهل أكثر قول وهو ، الزمن في متأخرة وأنها ، األلفاظ

 ، الرسالة عصر في تدون لم السنة إن:  قال من قول بطالن يتبين هنا ومن

 التدوين عصور في بعد فيما تمت التي بالصورة ليس لكن دونت أنها والحق

 بعض وفي ، الصدور في محفوظة كانت أنها عليه المجمع من أن غير ،

 بدأ ثم ، التابعون عنهم وتلقاها ، الصحابة عصر في والسطور حائفالص

 . الجميع عن هللا رضي العزيز عبد بن عمر الخليفة عهد في التدوين

 بكل عالم هللا أن على يَْنسى َوال َربِّي يَِضل   ال: تعالى قوله دل -5

 إشارة وهو اآلباد، أبد العلم ذلك بقاء وعلى األول، اللفظ وهو المعلومات،

 .الثاني اللفظ وهو التغير، نفي إلى

 ممهدة الكلية كرويتها رغم األرض جعل أن تعالى هللا نعم من -7

 .عليها للعيش لتصلح عليها، لالستقرار وقرارا كالفراش،

 إنما سبحانه أنه على يدل.. بِهِ  فَأَْخَرْجنا ماءً  الس ماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزلَ  آية ظاهر -7

 وهذا أثر، فيه للماء فيكون الماء، إنزال بواسطة رضاأل من النبات يخرج
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 الخواص هذه الماء أعطى الذي هو تعالى هللا أن تقدير على التأثير

 .الظاهر في النبات خروج سبب المنزل الماء فيكون والطبائع،

 األرض من واأللوان األنواع المختلفة النبات من أصناف إخراج إن -88

 النبات بعض جعل وإن. الصانع ووجود عالىت هللا قدرة على واضح دليل

 على النعم أجل من أَْنعاَمُكمْ  َواْرَعْوا ُكلُوا: للحيوان وآخر لإلنسان صالحا

 .الصحيحة العقول ذوي عند والتفكير التأمل يقتضي ومما اإلنسان،

 الهَدى ِمنَ  بِهِ  هللاُ  بعثني ما مثلُ  وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

 ، الماءَ  قبِلَتِ  نَقَي ةً  منها فكانَ  ، أرًضا أصابَ  ، الكثيرِ  الَغْيثِ  ثَلِ كمَ  ، والِعْلمِ 

 هللاُ  فنفَعَ  ، الماءَ  أمَسَكتِ  أجاِدبَ  منها وكانتْ  ، الكثيرَ  والعشبَ  الكَلَ  فأنبتَتِ 

 إِن ما ، أخرى منها طائفَةً  وأصاب ، وَرَعْوا وسقُوا ، منها شِربوا ، الناسَ  بها

 ، هللاِ  دينِ  في فَقُهَ  َمنْ  مثلُ  فذلِكَ  ، كَلً  تنبتُ  وال ، ماءً  ْمِسكُ تُ  ال قيعان   هي

 ولم ، رأًسا بذلِكَ  يرفَعْ  لَمْ  َمنْ  ومثلُ  ، وعل مَ  فعلِمَ  ، بِهِ  هللاُ  بعثني ما ونفََعهُ 

 بِهِ  أُْرِسْلتُ  الذي هللاِ  هَُدى يَقبلْ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  1911: الرقم أو الصفحة الجامع

 يسير باختالف( 0090) ومسلم ،(58) البخاري أخرجه:  التخريج

 .الِعلمِ  عن اإلعراضِ  ذم  : وفيه.وعل م وَعِملَ  َعلِمَ  َمن فْضلُ  :الحديثِ  وفي

 منها، خلقنا فالل! إليها الناس أحوج وما األرض، خيرات أعظم ما -88

 كيفية أما. والحساب للبعث منها ويخرجنا الموت، بعد إليها ويعيدنا

 من السالم عليه آدم وهو أصلنا خلق تعالى هللا أن فهو األرض من اإلخراج

 النطفة من اإلنسان تولد أن فهو الخلق استمرار وأما له، تبعا فكنا التراب،

 نباتي، أو حيواني إما والغذاء األغذية، من ولدانيت وهما الطمث، ودم

 الماء امتزاج من يحدث إنما والنبات النبات، إلى ينتهي والحيواني

        .والتراب

 قَبََضها قبضة   ِمن آدمَ  خلَقَ  هللاَ  إن وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

 ، األحمرُ  ممنه جاء:  األرضِ  قَْدرِ  على آدمَ  بنو فجاءَ  ، األرضِ  جميعِ  ِمن
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 والطيِّبُ  ، والخبيثُ  ، والَحْزنُ  ، والس ْهلُ  ، ذلك وبينَ  ، واألسودُ  ، واألبيضُ 

 .يزيدَ  حديثِ  في واإلخبارُ  ذلك وبين – يحيى حديث في زاد –

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 صحيح:  حدثالم حكم خالصة|  5780: الرقم أو داود الصفحة أبي

ثَنَا وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود ِ  َرسولُ  َحد   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

اِدقُ  وهو- وسل مَ  هِ  بَْطنِ  في َخْلقُهُ  يُْجَمعُ  أَحَدُكمْ  إن  : قالَ  -الَمْصُدوقُ  الص   أُمِّ

 يَْبَعثُ  ثُم   ذلَك، ِمْثلَ  ُمْضَغةً  يَكونُ  ثُم   ذلَك، ِمْثلَ  َعلَقَةً  يَكونُ  ثُم   يَْوًما، أْربَِعينَ 

 ُ  وَشقِي   وأََجلَهُ، وِرْزقَهُ، َعَملَهُ، اْكتُبْ : هل ويُقَالُ  َكلَِمات ، بأَْربَعِ  فيُْؤَمرُ  َملًَكا هللا 

وُح، فيه يُْنفَخُ  ثُم   َسِعيد ، أوْ  ُجلَ  فإن   الر   بْينَهُ  يَكونُ  ما حت ى لَيَْعَملُ  ِمنُكم الر 

 ويَْعَملُ  الن اِر، أْهلِ  بَعَملِ  فَيَْعَملُ  ِكتَابُهُ، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراع ، إال   الَجن ةِ  وبْينَ 

 بَعَملِ  فَيَْعَملُ  الِكتَاُب، عليه فَيَْسبِقُ  ِذَراع ، إال   الن ارِ  وبْينَ  بْينَهُ  يَكونُ  ما حت ى

 .الَجن ةِ  أْهلِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0009: الرقم أو الصفحة البخاري

ديثِ  وفي --5  باألرزاقِ  أو باألعمالِ  تَعل قَ  َسواء   بالقََدِر، اإليمانُ : الح 

 .واآلجالِ 

 .بالَخواتيمِ  األعمالَ  أِلن   ماِل؛األع بُصَورِ  االغتِرارِ  َعَدمُ : وفيه --8

يِّئاتِ  الَحَسناتِ  ِمنَ  األعمالَ  أن  : وفيه --2 ، ال أَمارات   والس   وأن   ُموِجبات 

 .الت قديرُ  به وَجَرى القَضاءُ  به َسبَقَ  ما إلى العاقِبةِ  في األْمرِ  َمصيرَ 

             [18 الى 17 اآليات( :00) طه سورة] بالسحر موسى اتهام -9

ل ق د   ي ناهُ  و  ذَّب   ُكلَّها آياتِنا أ ر  أ بى ف ك  نا أ ِجئ ت نا قال  ( 17) و  ِرج  ِضنا ِمن   لِتُخ   أ ر 

ِرك   ر   ف ل ن أ تِي نَّك  ( 15) ُموسى يا بِِسح  ع ل   ِمث لِهِ  بِِسح  ب ي ن ك   ب ي ن نا ف اج  ِعدا   و  و   ال م 

لِفُهُ  نُ  نُخ  ال ن ح  كانا   أ ن ت   و  ِعُدُكم   قال  ( 19) ُسوى   م  و  مُ  م  ين ةِ  ي و  أ ن   الزِّ ر   و  ش   يُح 

ى النَّاسُ   (18) ُضح 

 التفسير
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 أن وامتنع بها، فكذ ب وشاهدها كلها، التسع آياتنا لفرعون أظهرنا ولقد - 77

 .باللِ  اإليمان إلى يستجيب

 يا- السحر من به جئت بما مصر من لتخرجنا أجئتنا: فرعون قال - 75

 ملكها؟ كل ليبقى -موسى

 في موعًدا وبينك بيننا فاجعل سحرك، مثل بسحر -موسى يا- فلنأتين ك - 77

 وليكن عنه، أنت تتخلف وال نحن نتخل ف ال محدد، ومكان معلوم زمان

 .معتداًل  الفريقين بين وسطًا المكان

 حيث العيد يوم وبينكم بيننا الموعد: لفرعون السالم عليه موسى قال - 77

 .ضحى بعيدهم تفلينمح الناس يجتمع

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يفهم

 رسولين وهارون موسى إرسال بعد كفره، في لفرعون عذر يبق لم -8

 البراهين وإبدائهما موسى، نبوة على الدالة بالمعجزات وتأييدهما إليه،

 عنادا كفر أنه على دلي وهذا وقدرته، هللا وحدانية على والحجج والدالئل

 قال كما نفسه، أعماق في بها واقتنع خبرا، ال عيانا اآليات رأى ألنه

ا ظُْلماً  أَْنفُُسهُمْ  َواْستَْيقَنَْتها بِها َوَجَحُدوا: سبحانه  [ .84/ 85 النمل] َوُعلُو ً

 وطرده، موسى معاداة على وتحريضهم قومه تأليب فرعون حاول -8

 واالستيالء مصر، من الناس إخراج يريد الحاكم ةعقلي بحسب بأنه باتهامه

 .السلطة على

 به جاء ما أن منه ظنا بالسحر، النبوية المعجزات إبطال أيضا وحاول -2

 عورض فإذا به، واإليمان التباعه به الناس يوهم سحر اآليات من موسى

 .هللا عند من ليس موسى به أتى ما أن للناس تبين بمثله، السحر

 فيه يخلف ال معروف ومكان معلوم يوم تعيين موسى من ونفرع طلب -4

 وإنهاء اقتداره، وبكمال به، الثقة بمدى للناس إيهاما الوعد، الطرفين أحد

 المكان يكون أن اقتراحه وكان   .للجميع مشهود يوم في موسى دعاوى
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 في عذر يكون ال حتى الطرفين، بين متوسطا مستويا مكانا أي سوى مكانا

 .التخلف

 ويكبت دينه، ويظهر هللا، كلمة لتعلو( الزينة يوم) العيد يوم موسى اختار -7

 الخبر، ليشيع العام، المجمع في قاطبة الناس أمام الباطل، ويزهق الكفر،

 العجيب، األمر قصة واألعراب والحضر والقرى المدن أهل جميع ويتناقل

 :بقوله معينا وقتا ماليو من السالم عليه موسى عين ثم. الكبرى المعجزة ونبأ

 حيث الشمس، طلوع بعد الناس ضحوة في أي ُضًحى الن اسُ  يُْحَشرَ  َوأَنْ 

 امتد فلو النهار، أول وألنه نشيطة، مستعدة والنفوس واضحة، الرؤية تكون

 للسحرة، مناسبا بالصدفة ذلك وكان. متسع النهار في كان بينهم فيما األمر

      .بالزئبق المعبأة واألدوات الحبال لتسخين

 اآليات( :00) طه سورة] لهم موسى وتحذير السحرة فرعون جمع -8 

 [75 الى 70

لَّى نُ  ف ت و  و  ع  ع   فِر  م  هُ  ف ج  ي د  ي ل ُكم   ُموسى ل ُهم   قال  ( 70) أ تى ثُمَّ  ك   ت ف ت ُروا ال و 

ل ى ِ  ع  ِذبا   هللاَّ ِحت ُكم   ك  ق د   بِع ذاب   ف يُس  نِ  خاب   و  ُعوا( 75) اف ت رى م  ُهم   ف ت ناز  ر   أ م 

وا ب ي ن ُهم   رُّ أ س  وى و  ِرجاُكم   أ ن   يُِريدانِ  ل ساِحرانِ  هذانِ  إِن   قالُوا( 70) النَّج   يُخ 

ِضُكم   ِمن   ِرِهما أ ر  ه با بِِسح  ي ذ  ِمُعوا( 70) ال ُمث لى بِط ِريق تُِكمُ  و  ُكم   ف أ ج  ي د   ثُمَّ  ك 

ف  ا ائ تُوا ق د   ص  م  ال   أ ف ل ح   و  نِ  ي و  ت ع لى م   (75) اس 

 التفسير

 الزمان في جاء ثم وِحيَلَه، َمْكَرهُ  وجمع منصرفًا، فرعون فأدبر - 78

 .للُمَغالبة المحددين والمكان

 بما كذبًا هللا على تختلقوا ال احذروا،: فرعون سحرة يعظ موسى قال - 78

 من رخس وقد عنده، من بعذاب فيستأصلكم السحر من الناس به تخدعون

 .الكذب هللا على اختلق

 بينهم وتناجوا السالم، عليه موسى كالم سمعوا لما السحرة فتناظر - 78

 .سرا
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 ساحران، وهارون موسى إن: سرا لبعضهم السحرة بعض قال - 72

 العليا بُسن تكم ويذهبا به، جاءا الذي بسحرهما مصر من يخرجاكم أن يريدان

 .األرقى ومذهبكم الحياة، في

 ما وارموا ُمْصطَفين، تقدموا ثم فيه، تختلفوا ال، أمركم فاحكموا - 74

 .خصمه غلب من اليوم بالمطلوب ظفر وقد واحدة، دفعة عندكم

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما على اآليات دلت

 عادة هي كما الحيل وإعداد السحرة، جمع في فرعون استعدادات بدأت -8

    ارزة،للمب التهيؤ

 حبال منهم ساحر كل مع ساحرا، وسبعين اثنين كانوا: عباس ابن قال 

 .وعصي

 لفرعون موسى قال المعين الموعد في وسحرته فرعون أتى لما -8

 ووصف به، وأشرك هللا، على الكذب اختلق لمن والعذاب الهالك :والسحرة

 خسر دوق عنده، من شديد بعذاب هللا فيستأصلكم سحر، بأنها المعجزات

 وهذا. به يأذن لم ما هللا على ادعى من والثواب الرحمة من وخاب وهلك،

 إلعالن المناسبة الفرص وانتهاز الدعوة، في الصدق وهو األنبياء، شعار

 .دعوتهم

ْدقَ  إن   وفي الصحيح عن عبد هللا ن مسعود ، إلى يَْهِدي الصِّ  البِر   وإن   البِرِّ

ُجلَ  وإن   الَجن ِة، إلى يَْهِدي يقًا يَكونَ  حت ى لَيَْصُدقُ  الر   يَْهِدي الَكِذبَ  وإن  . ِصدِّ

ُجلَ  وإن   الن اِر، إلى يَْهِدي الفُُجورَ  وإن   الفُُجوِر، إلى  يُْكتَبَ  حت ى لَيَْكِذبُ  الر 

ِ  ِعْندَ  ابًا هللا   َكذ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7085: الرقم أو الصفحة البخاري
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 الن ِميَمةُ  هي الَعْضهُ؟ ما ُكمْ أُنَبِّئُ  أاَل وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

ًدا َوإن  . الن اسِ  بْينَ  القالَةُ  ُ  َصل ى ُمَحم  ُجلَ  إن  : قالَ  وسل مَ  عليه هللا   يَْصُدقُ  الر 

يقًا، يُْكتَبَ  حت ى ابًا يُْكتَبَ  حت ى ويَْكِذبُ  ِصدِّ  .َكذ 

 لممس صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0707: الرقم أو الصفحة

 سحرا، به جاء ما كان إن: وقالوا بينهم، افيم سرا السحرة تشاور -2

 شيء ال وصدق حق وهذا. أمر له فسيكون هللا عند من كان وإن فسنغلبه،

 .فيه

 يريدان عظيمان، ساحران هارون وأخاه موسى بأن قرارهم أعلنوا ثم -4

 الحسن، مذهبهم وإزالة دينهم، وإفساد بسحرهما، مصر من الناس إخراج

 فِي يُْظِهرَ  أَنْ  أَوْ  ِدينَُكْم، يُبَدِّلَ  أَنْ  أَخافُ  إِنِّي: موسى عن فرعون قال كما

 .وتحريضه فرعون دعاية من كله وهذا[ . 87/ 48 غافر] اْلفَسادَ  اأْلَْرضِ 

 الكيد أنواع تجميع في وجدوا اعزموا: قائلين بعضهم حرضوا ثم -7

 ونليك واحدا، صفا وقفوا أمركم، وأحكموا السحر، فنون وأقصى والحيلة،

 وتغلبوا األبصار، لتبهروا واحدة، مرة أيديكم في ما وألقوا لهيبتكم، أشد

 الفريقين من كل شأن وهذا. غلب من اليوم فاز وقد وأخاه، موسى

 بالتأييد ويتأثران واالنتصار، الفوز على منهما كل يحرص المتبارزين،

         .معروف هو كما أنفسهم، والالعبين المتفرجين وبحماس الشعبي

 اقتبسَ  الن جوم، منَ  ِعلًما اقتبسَ  منِ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 زادَ  ما زادَ  السِّحرِ  منَ  شعبةً 

 أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0801: الرقم أو الصفحة داود

 لهما، واللفظ( 0507) ماجه ابنو ،(0801) داود أبو أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 0950) وأحمد
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 ِعلمِ  بَزعمِ  المرتبِطةِ  الن جومِ  ُعلومِ  تَعل مِ  ِمن الت حذيرُ  :الحديثِ  وفي --5

 .الغيبِ 

 .السِّحرِ  تَعل مِ  ِمن الت حذيرُ : وفيه --8

ب دة   عَسمِ  أن ه :دينار   بنِ  عمِرو عن ُرِويوفي الصحيح  : يقولُ  - ب جالةُ بُن ع 

 .سواِحرَ  ثالثَ  فقتَْلنا وساحرة ، ساحر   كل   اقتُلوا أن ُعَمرُ  كتَب

ب دة    :  الراوي :  المصدر|  األرناووط شعيب:  المحدث| - ب جالةُ بُن ع 

:  المحدث حكم خالصة|  008/ 50: الرقم أو الصفحة السنة شرح تخريج

 صحيح إسناده

، بنِ  َجابِرِ  مع َجالًِسا ُكْنتُ  عبد الرحمن بن عوفوفي الصحيح عن   َزْيد 

ثَهُما أَْوس   بنِ  وَعْمِرو بَْيرِ  بنُ  ُمْصَعبُ  َحج   َعامَ  َسْبِعيَن، َسنَةَ - بََجالَةُ  فََحد   الز 

 َعمِّ  ُمَعاِويَةَ  بنِ  لَِجْزءِ  َكاتِبًا ُكْنتُ : قالَ  -َزْمَزمَ  َدَرجِ  ِعْندَ  البَْصَرةِ  بأَْهلِ 

قُوا: بَسنَة   َمْوتِهِ  قَْبلَ  الَخط ابِ  بنِ  ُعَمرَ  ِكتَابُ  فأتَانَا ْحنَِف،األ  ِذي ُكلِّ  بْينَ  فَرِّ

 عبدُ  َشِهدَ  حت ى الَمُجوسِ  ِمنَ  الِجْزيَةَ  أََخذَ  ُعَمرُ  يَُكنْ  ولَمْ  الَمُجوِس، ِمنَ  َمْحَرم  

ْحَمنِ  ِ  َرسولَ  أن   َعْوف   بنُ  الر   َمُجوسِ  ِمن أََخَذهَا سل مَ و عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 .هََجرَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عوف بن عبدالرحمن:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0517: الرقم أو الصفحة البخاري

ديثِ  وفي --5 ةِ  إظهارُ : الح   أهلِ  َشعائرِ  إظهارِ  وَمنعُ  وَشعائِِره، اإلسالمِ  ِعز 

 .اإلسالمِ  ِديارِ  في وعاداتِهم الُكفرِ 

 .الَمجوسِ  وِمنَ  الِكتابِ  أهلِ  ِمن تُؤَخدُ  الِجزيةَ  أن  : وفيه --8

َره ما ِعندَ  األحكامِ  في الت وق فُ : وفيه --2  .وَرسولُه هللاُ  قَر 

 سورة] تعالى بالِل إيمانهم وإعالن والسحرة موسى بين المبارزة -50

               [57 الى 71 اآليات( :00) طه

ا ُموسى يا قالُوا ا تُل قِي   أ ن   إِمَّ إِمَّ ل   ن ُكون   أ ن   و  ن   أ وَّ  أ ل قُوا ب ل   قال  ( 71) أ ل قى م 

ِعِصيُُّهم   ِحبالُُهم   ف إِذا يَّلُ  و  ِرِهم   ِمن   إِل ي هِ  يُخ  عى أ نَّها ِسح  س  ( 77) ت س  ج   فِي ف أ و 
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ف   ال قُل نا( 75) ُموسى ِخيف ة   ن ف ِسهِ  لى أ ن ت   إِنَّك   ت خ  أ ل قِ ( 79) األ  ع   فِي ما و 

ن عُوا ما ت ل ق ف   ي ِمينِك   ن ُعوا إِنَّما ص  ي دُ  ص  ال ساِحر   ك  اِحرُ  يُف لِحُ  و  ي ثُ  السَّ  أ تى ح 

(78) 

ةُ  ف أُل قِي   ر  دا   السَّح  نَّا قالُوا ُسجَّ بِّ  آم  ُموسى هاُرون   بِر  ن تُم   قال  ( 50) و   ل هُ  آم 

بِيُرُكمُ  إِنَّهُ  ل ُكم   آذ ن   أ ن   ق ب ل   ُكمُ  الَِّذي ل ك  لَّم  ر   ع  ح  ُق طِّع نَّ  السِّ ُجل ُكم   أ ي ِدي ُكم   ف أل  أ ر   و 

لِّب نَُّكم   ِخالف   ِمن   ُص  أل  لِ  ُجُذوعِ  فِي و  ل ُمنَّ  النَّخ  ل ت ع  دُّ  أ يُّنا و  ذابا   أ ش  أ ب قى ع  ( 55) و 

ك   ل ن   قالُوا ثِر  لى نُؤ  نا ما ع  الَِّذي ال ب يِّناتِ  ِمن   جاء  نا و   ت  أ ن   ما ف اق ضِ  ف ط ر 

ياة   هِذهِ  ت ق ِضي إِنَّما قاض   ن يا ال ح  نَّا إِنَّا( 50) الدُّ بِّنا آم  فِر   بِر  طايانا ل نا لِي غ   خ 

ما ت نا و  ه  ر  ل ي هِ  أ ك  رِ  ِمن   ع  ح  ُ  السِّ هللاَّ ي ر   و  أ ب قى خ  ن   إِنَّهُ ( 50) و  بَّهُ  ي أ تِ  م   ر 

ِرما   ه نَّم   ل هُ  ف إِنَّ  ُمج  ال فِيها ي ُموتُ  ال ج  يى و  ن   (55) ي ح  م  ِمنا   ي أ تِهِ  و   ق د   ُمؤ 

ِمل   الِحاتِ  ع  جاتُ  ل ُهمُ  ف أُولئِك   الصَّ نَّاتُ ( 51) ال ُعلى الدَّر  ن   ج  د  ِري ع   ِمن   ت ج 

تِه ا ذلِك   فِيها خالِِدين   األ  ن هارُ  ت ح  زاءُ  و  ن   ج  كَّى م   (57) ت ز 

 التفسير  

 فسجد السحرة، صنعه ما ابتلعتو حية، فانقلبت عصاه موسى فطرح - 58

 هللا، عند من هو إنما سحًرا، ليس موسى عند ما أن علموا لما لل السحرة

 .المخلوقات جميع رب وهارون، موسى برب آمنا: قالوا

ًدا إيمانهم السحرة على منِكًرا فرعون قال - 58  بموسى آمنتم هل: ومتوع 

 عل مكم الذي -السحرة هاأي- رئيسكم لهو موسى إن! بذلك؟ لكم آذن أن قبل

، جهتيهما بين مخالفا ويدا ِرْجاًل  منكم واحد كل من فَلقط عن   السحر،

 لغيركم، عبرة وتكونوا تموتوا، حتى النخل جذوع على أبدانكم وألصل بن  

 !موسى؟ رب أو أنا: وأدوم عذابًا، أقوى أينا ذلك عند ولتعلمن  

ل لن: لفرعون السحرة - 58  جاءنا ما اتباع على -رعونف يا- ات باعك نفض 

لك ولن الواضحات، اآليات من  أنت ما فاصنع خلقنا، الذي هللا على نفض 

 .سلطانك وسيزول الفانية، الحياة هذه في إال علينا سلطان مالك بنا، صانع
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 وغيره، الكفر من السالفة معاصينا عنا يمحو أن رجاء بربنا آمن ا إنا - 52

 موسى ومغالبة وممارسته تعلمه على برتناأج الذي السحر ذنب عنا ويمحو

دتنا مما عذابًا وأْدَوم به، وعدتنا مما جزاءً  خير وهللا به،  .العذاب من به توع 

 نار له أن به كافًرا القيامة يوم ربه يأتي من أن والحاصل الشأن إن - 54

 يحيا وال، عذابها من فيستريح فيها يموت ال أبًدا، فيها ماكثًا يدخلها جهنم

 .طيبة حياة

 الصالحات األعمال عمل قد به مؤمنا القيامة يوم ربه يأت ومن - 57

 والدرجات الرفيعة، المنازل لهم العظيمة الصفات بتلك الموصوفون فأولئك

 .العلي ة

 قصورها تحت من األنهار تجري إقامة جنات هي الدرجات تلك - 57

 الكفر من تطه ر من كل جزاء المذكور الجزاء وذلك أبًدا، فيها ماكثين

 .والمعاصي

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يستنبط

 أن بين موسى السحرة خير فلما واآلخرة، الدنيا في يفيد الحسن األدب -8

 في موسى قدمهم ولما. لإليمان التوفيق في ذلك أفادهم يلقوهم، أو أوال يلقي

 حية تحولت التي عصاه فالتقمت ربه، نصره الكثير، الجمع وهم اإللقاء

 وأتم أوقع المعجزة ظهور وكان والعصي، الحبال من ألقوه ما جميع

 .وأوضح

 منه يقصد ال إذ وكفر سحر هو بما منه رضى باإللقاء موسى أمر وليس

 بعده، لما وسيلة هو وإنما ومعصية، كفرا اإللقاء نفس يكون فال األمر ظاهر

 السالم، عليه موسى الرسول معجزة وبين اإللقاء كذل بين الفرق ليظهر

. محقين كنتم إن ملقون أنتم ما ألقوا: هو محذوف بتقدير مشروط األمر وألن

 إيراد على الشبهة إيراد تقديم أن مع نفسه، على اإللقاء في قدمهم إنه ثم

   .الشبهة إلزالة سببا المعجزة إظهار ليكون جائز غير الحجة
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 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إال   نَبِي   األْنبِياءِ  ِمنَ  ما  بي هريرةوفي الصحيح عن أ

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإن ما البََشُر، عليه ، هللا   أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَي 

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 بخاريال صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(5895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أن   :الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 .القيامةِ  يومَ  وسل مَ  هعلي هللاُ  صل ى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --8

 كما البشر، لطباع يعرض حسبما الحيات، من السالم عليه موسى خاف -8

: وقيل. عظيمة حية فصارت عصاه بإلقاء هللا كلمه حينما مرة ألول خاف

 .عصاه يلقي أن قبل الناس يفتتن أن خاف

 أي أْلَْعلىا أَْنتَ  إِن كَ  تََخفْ  ال: له بقوله موسى قلب عن الخوف هللا أزال -2

 واالصطفاء للنبوة الجنة، في العلى الدرجات في وأنت الدنيا، في لهم الغالب

 ال أي َصنَُعوا ما تَْلقَفْ  يَِمينِكَ  فِي ما َوأَْلقِ : أيضا وبقوله. به هللا آتاك الذي

 تلتهم هللا بقدرة فإنها بيمينك، التي العصا وألق وعصيهم، حبالهم بكثرة تبال

 تبتلع فإنها شيء، أقل كثرتها على وهذه كلها، منها أعظم يوه ألقوا، ما كل

 .وتمحقه معهم ما هللا بإذن

 وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   أن    وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين

 .يَْصنَْعهُ  ولَمْ  شيئًا َصنَعَ  أن ه إلَْيهِ  يَُخي لُ  كانَ  حت ى ُسِحَر،

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0551: الرقم أو الصفحة البخاري

ِ  َرسولَ  َسَحرَ  وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولُ  كانَ  حت ى األْعَصِم، بنُ  لَبِيدُ  له يُقَالُ  ُزَرْيق ، بَنِي ِمن َرُجل    َصل ى هللا 

 َذاتَ  كانَ  إَذا حت ى فََعلَهُ، وما الش ْيءَ  يَْفَعلُ  كانَ  أن ه إلَْيهِ  يَُخي لُ  وسل مَ  عليه هللاُ 
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 أن   أَشَعْرتِ  َعائَِشةُ، يا: قَالَ  ثُم   وَدَعا، َدَعا لَِكن هُ  ِعنِدي، وهو لَْيلَة   َذاتَ  أوْ  يَوم  

 َ  واآلَخرُ  َرْأِسي، ِعْندَ  أَحُدهُما فَقََعدَ  َرُجاَلِن، أتَانِي يِه،فِ  اْستَْفتَْيتُهُ  فِيما أْفتَانِي هللا 

، ِعْندَ  ُجِل؟ وَجعُ  ما: لَِصاِحبِهِ  أَحُدهُما فَقَالَ  ِرْجلَي  ،: فَقَالَ  الر   َمن: قَالَ  َمْطبُوب 

؟ أيِّ  في: قَالَ  األْعَصِم، بنُ  لَبِيدُ : قَالَ  طَب هُ؟  ،وُمَشاطَة   ُمْشط   في: قَالَ  شيء 

ِ  َرسولُ  فأتَاهَا َذْرَوانَ  بْئرِ  في: قَالَ  هَُو؟ وأَْينَ : قَالَ . َذَكر   نَْخلَة   طَْلعِ  وُجفِّ   هللا 

 َماَءهَا َكأن   َعائَِشةُ، يا: فَقَالَ  فََجاءَ  أْصَحابِِه، ِمن نَاس   في وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى

يَاِطينِ  وسُ ُرؤُ  نَْخلِهَا ُرُؤوسَ  َكأن   أوْ  الِحن اِء، نُقَاَعةُ  ِ  َرسولَ  يا: قُلتُ  الش  : هللا 

ُ، َعافَانِي قدْ : قَالَ  اْستَْخَرْجتَهُ؟ أفال رَ  أنْ  فََكِرْهتُ  هللا  ا فيه الن اسِ  علَى أُثَوِّ  َشر ً

. هشام عن الزناد أبي وابن ضمرة وأبو أسامة أبو تابعه. فَُدفِنَتْ  بهَا فأَمرَ 

 (.ومشاطة مشط في: )هشام عن عيينة وابن الليث وقال

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1570: الرقم أو الصفحة البخاري

 (0598) ومسلم ،(1570) البخاري أخرجه:  التخريج

ديثِ  في --5 ْحرِ  عن الت ْكنيةُ : الح   .تَفاُؤاًل  بِالطِّبِّ  السِّ

م   الَمفاِسدِ  َدْرءُ : َوفيه --8  .الَمصالِحِ  َجْلبِ  على ُمقَد 

ْبرُ : َوفيه --2  .واالمتِحانِ  االبتاِلءِ  على الص 

عاءِ  في اإلْلحاحُ : وفيه --4  .وتَْكراُره الد 

 َعز   َربِّه عن يُبَلِّغه فيما وِعْصمتُه وسل م، عليه هللا َصل ى ُمْعِجزتُه: َوفيه --7

،  .السِّحرِ  بَِمكانِ  وإْخباُره وَجل 

ي ةِ  بَيانُ : َوفيه --7 لَ  تُنافي ال وأَن ها بِاألَسباِب، األَخذِ  أَهَمِّ  .الت َوك 

 وسل م عليه هللا َصل ى ولَِرسولِه لِلِ  الخيانةَ  اليَهودِ  ِصفاتِ  ِمن أن  : َوفيه --5

 وغيره عباس ابن عن نقل كما والظاهر السحرة، عدد في الرواة اختلف -4

 وسبعون القبط، من منهم اثنان ساحرا، وسبعين اثنين كانوا أنهم: كالكلبي

 القرآن ظاهر بأن العلم مع هذا. ذلك على فرعون أكرههم إسرائيل بني من

 أتى حيث الساحر ينجو وال يفوز ال أنه والمهم عدد،ال من شيء على يدل ال
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 أو كان خيرا بالسحر مقصوده يحصل وال احتال، حيث أو األرض، من

 .بالكلية السحر نفي يقتضي وذلك شرا،

 في العادة وخرق األمر عظيم من رأوا لما لل، ساجدين السحرة خر -7

 حمل وكانت عصي،وال الحبال من به احتالوا ما جميع ابتلعت فإنها العصا

 إال والعصي الحبال ذهبت أين أحد يعلم ال عصا، عادت ثم بعير، مائة ثالث

 (005/55  : القرطبي تفسير )  تعالى هللا

َحَرةُ  فَأُْلقِيَ : قوله وفي داً  الس   حية، وصارت العصا، ألقى أنه على داللة ُسج 

 تلقفته، ألقوه ما جميع أن على داللة التلقف وفي صنعوه، ما وتلقفت

 أنهم السحرة عن حكي وقد. قوتها وشدة جسدها عظم مع إال يكون ال وذلك

 مقدور من ليس السالم عليه موسى به جاء ما بأن أيقنوا التلقف عند

 :وجوه من البشر

 .بالحيلة يمكن ال وجه على العصا حركة ظهور -أحدها

 .بالحيلة يتم ال وجه على عظمها زيادة -وثانيها

 يتم وال وغيرها، والفم والمنخرين العين من عليها األعضاء ظهور -وثالثها

 .بالحيلة ذلك

 .بالحيلة يتم ال وذلك كثرته، على ألقوه ما جميع تلقف -ورابعها

  بالحيلة ذلك من شيء يتم وال كانت، كما صغيرة خشبة عودها -وخامسها

 (91/00  : الرازي تفسير)

 معجزة موسى مع ما أن على داللة فيه ساِحر   َكْيدُ  َصنَُعوا إِن ما: قوله -7

 .باطلة تمويهات معهم والذي إلهية،

 هو وهارون موسى رب أن وعرفوا المعجزة، من رأوه بما السحرة آمن -5

 عليهم فهان الجبال، من أرسخ إيمانهم وكان للعبادة، المستحق الحقيقي الرب

 .فرعون بتهديد يأبهوا ولم الدنيا، عذاب
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 في ورئيسهم السحرة كبير موسى بأن يعلن أن إال فرعون يملك لم -7

 يتبعوهم ال حتى الناس، على ليشبه منهم أحذق ألنه غلبهم إنما وأنه التعليم،

 قد بل موسى، من يتعلموا لم أنهم فرعون علم فقد وإال كإيمانهم، فيؤمنوا

 .ووالدته موسى قدوم قبل السحر علموا

 لتعطيل خالف، من واألرجل يديلَل بالتقطيع التهديد إلى أخيرا ولجأ -7

 وعناده وكفره غيه في وزاد واإلهانة، لإلذالل التصليب إليه وضم المنفعة،

 .شديد إفك وهذا. موسى رب عذاب من أثرا وأدوم عذابا أشد أنه

ُ  َرِضيَ  أنًَسا أن   وفي الصحيح عن أنس بن مالك ثَهُمْ  عْنه، هللا   ناًسا أن  : َحد 

 وتََكل ُموا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  علَى الَمِدينَةَ  قَِدُموا نَةَ وُعَريْ  ُعْكل   ِمن

ِ  نَبِي   يا فقالوا باإِلْسالِم، ، أْهلَ  نَُكنْ  ولَمْ  َضْرع ، أْهلَ  ُكن ا إن ا: هللا   ِريف 

ِ  َرسولُ  لهمْ  فأَمرَ  الَمِدينَةَ، واْستَْوَخُموا  وراع ، د  بَذوْ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 كانُوا إذا حت ى فاْنطَلَقُوا وأَْبوالِها، أْلبانِها ِمن فَيَْشَربُوا فيه يَْخُرُجوا أنْ  وأََمَرهُمْ 

ِة، ناِحيَةَ   وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  راِعيَ  وقَتَلُوا إْسالِمِهْم، بَْعدَ  َكفَُروا الَحر 

ْوَد، واْستاقُوا  آثاِرِهْم، في الط لَبَ  فَبََعثَ  وسل مَ  عليه هللاُ  ىَصل   النبي   فَبَلَغَ  الذ 

ةِ  ناِحيَةِ  في وتُِرُكوا أْيِديَهُْم، وقَطَُعوا أْعيُنَهُْم، فََسَمُروا بِهمْ  فأَمرَ   حت ى الَحر 

 كانَ  ذلكَ  بَْعدَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   أن   بَلََغنا: قَتاَدةُ  قالَ  حالِِهمْ  علَى ماتُوا

َدقَةِ  علَى ُحث  يَ  اد ، وأَباُن،: ُشْعبَةُ  وقالَ  الُمْثلَةِ  َعنِ  ويَْنهَى الص   قَتاَدةَ، عن وَحم 

 قَِدمَ  أنَس   عن قاِلبَةَ، أبِي عن وأَي وُب،: َكثِير   أبِي بنُ  يَْحيَى وقالَ  ُعَرْينَةَ، ِمن

 .ُعْكل   ِمن نَفَر  

 البخاري صحيح:  رالمصد|  البخاري:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 [ صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5580: الرقم أو الصفحة

 حديث منها البخاري وصل معلقات،... وحماد وأبان شعبة وقال: قوله]

 وصلهما معلقان،... وأيوب كثير أبي بن يحيى وقال: وقوله[ ]شعبة

 [البخاري

ي واالرجل ف اآلية من حد الحرابه في قطع االيد  مناسبة الحديث تقارب

 اإلسالم 
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 وقالوا والوعيد التهديد شدة من بالرغم إيمانهم عن السحرة يتراجع لم -88

 فطرنا، الذي على وال والعلم، اليقين من جاءنا ما على نختارك لن: لفرعون

 .الدنيا هذه في أمرك ينفذ إنما شئت، ما فافعل خلقنا، أي

 خطايانا، لنا هللا ليغفر موسى به جاءنا وما له شريك ال هوحد بالل صدقنا إننا

 وثواب السحر، من عليه أكرهتنا ما لنا ويغفر عليه، كانوا الذي الشرك أي

 .وأبقى خير هللا

 الجنة من منازلهم سجودهم في هللا أراهم سجدوا لما :وغيره عكرمة قال

  .نُْؤثَِركَ  لَنْ : قالوا فلهذا

 له مع ماشطة ابنته ومثل ذلك من العذاب فع

ا روي االمام احمد في مسندة عن عبد هللا بن عباس  ال تي الل يلةُ  كانتِ  لَم 

ائحةُ  هذه ما ِجبريُل، يا: فقُْلتُ  طَيِّبة ، رائحة   علي   أَتَتْ  فيها، بي أُسريَ   الر 

 وما: قُْلتُ : قال. وأَوالِدها فِرعونَ  ابنةِ  ماِشطةِ  رائحةُ  هذه: فقال الط يِّبةُ؟

، ذاتَ  فِرعونَ  ابنةَ  تَمُشطُ  هي بْينما: قال َشأنُها؟  ِمن الِمْدَرى َسقَطَتِ  إذْ  يَوم 

 َربِّي ولكنْ  ال،: قالتْ  أَبي؟: فِرعونَ  ابنةُ  لها فقالتْ  هللاِ، باسمِ : فقالتْ  يََدْيها،

 يا: فقال فَدعاها، فأَخبََرْته،. نَعمْ : قالتْ  بذلَك؟ أُخبُِره: قالتْ . هللاُ : أَبيكَ  وَرب  

 ِمن ببَقرة   فأََمرَ . هللاُ  ورب كَ  َربِّي نَعْم،: قالتْ  َغيري؟ َرب ًا لكِ  وإن   فاُلنةُ،

 إليكَ  لي إن  : له قالتْ . فيها وأَوالُدها هي تُْلقى أنْ  بها أََمرَ  ثم   فأُحميَْت، نُحاس ،

 في ولِدي وِعظامَ  ِعظامي تَجَمعَ  أنْ  أُِحب  : قالتْ  حاجتُِك؟ وما: قال حاجةً،

 فأُْلقوا بأَوالِدها فأََمرَ : قال. الحقِّ  ِمنَ  علينا لكِ  ذلكَ : قال وتَدفِنَنا، واحد   ثَوب  

 وكأن ها ُمرَضع ، لها َصبي   إلى ذلكَ  انتَهى أنِ  إلى واحًدا، واحًدا يََديها؛ بْين

ْه، يا: قال أْجلِه، ِمن تَقاَعَستْ  نيا عذابَ  فإن   اقتَِحمي؛ أُم   عذابِ  ِمن َونُ أَهْ  الد 

 مريمَ  ابنُ  عيسى: ِصغار   أَربعةُ  تَكل مَ : عب اس   ابنُ  قال: قال. فاقتََحَمتْ  اآلِخرِة،

 .فِرعونَ  ابنةِ  ماِشطةِ  وابنُ  يوسَف، وشاهدُ  ُجَريج ، وصاحبُ  الس الُم، عليه

 أحمد مسند:  المصدر|  شاكر أحمد:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

  صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5/081: رقمال أو الصفحة
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:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 حسن

 زوجة فرعون 

 وهارون موسى غلب: لها فقيل غلب؟ من تسأل فرعون امرأة وكانت

 انظروا: فقال فرعون إليها فأرسل. وهارون موسى ربب آمنت: فقالت

 رفعت أتوها فلما عليها فألقوها قولها على مضت فإن صخرة، أعظم

 قولها على فمضت الجنة، في منزلها فأبصرت السماء، إلى بصرها

 .روح جسدها في وليس جسدها، على الصخرة وألقيت روحها، فانتزعت

جالِ  ِمنَ  َملَ كَ  روي البخاري عن أبي موسي األشعري ، الرِّ  يَْكُملْ  ولَمْ  َكثِير 

 علَى عائَِشةَ  وفَْضلُ  فِْرَعْوَن، اْمَرأَةُ  وآِسيَةُ  ِعْمراَن، بْنتُ  َمْريَمُ  إال   النِّساءِ  ِمنَ 

 .الط عامِ  سائِرِ  علَى الث ِريدِ  َكفَْضلِ  النِّساءِ 

|  البخاري:  المحدث|  قيس بن عبدهللا األشعري موسى أبو:  الراوي

 حكم خالصة|  0578: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح:  المصدر

 [صحيح: ] المحدث

 (0505) ومسلم له، واللفظ( 0578) البخاري أخرجه:  التخريج

 اآلخرة عذاب من وتحذيره وغيره فرعون وعظ في السحرة استمر -88

 يدخل والمؤمن النار، يدخل المجرم إن: فقالوا للجنة، العمل في وترغيبه

 يَأْتِهِ  َوَمنْ : التالية اآلية في بالمؤمن مقابلته بدليل الكافر هو: والمجرم الجنة،

. يحيا وال فيها يموت ال جهنم في أنه الجاحد المكذب الكافر وصفة.. اً ُمْؤِمن

 إسرائيل، بني من أو موسى من سمعوه فلعلهم السحرة، كالم هذا كان وإذا

 ويحتمل. فرعون آل من المؤمن أيضا فيهم وكان أقوام، بمصر فيهم كان إذ

 .آمنوا لما بذلك أنطقهم لهم، هللا من إلهاما ذلك يكون أن

 أْملََح، َكْبش   َكهَْيئَةِ  بالَمْوتِ  يُْؤتَى الصحيح عن أبي سعيد الخدري وفي

 هذا؟ تَْعِرفُونَ  هلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن، فَيَْشَرئِب ونَ  الَجن ِة، أْهلَ  يا: ُمناد   فيُناِدي

 فَيَْشَرئِب ونَ  ،الن ارِ  أْهلَ  يا: يُناِدي ثُم   َرآهُ، قدْ  وُكل هُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ 
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 قدْ  وُكل هُمْ  الَمْوُت، هذا نََعْم،: فيَقولونَ  هذا؟ تَْعِرفُونَ  وهلْ : فيَقولُ  ويَْنظُُروَن،

 فال ُخلُود   الن ارِ  أْهلَ  ويا َمْوَت، فال ُخلُود   الَجن ةِ  أْهلَ  يا: يقولُ  ثُم   فيُْذبَحُ  َرآهُ،

 ،{َغْفلَة   في وهُمْ  األْمرُ  قُِضيَ  إذْ  الَحْسَرةِ  يَومَ  َوأَْنِذْرهُمْ : }قََرأَ  ثُم   َمْوَت،

ْنيا أْهلُ  َغْفلَة   في وهَُؤالءِ   {يُْؤِمنُونَ  ال َوهُمْ } الد 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو الصفحة البخاري

 بال غاية ، وال أَمد   إلى ال فيها الكافِِرينَ  ِمن الن ارِ  أهلِ  خلودُ : الحديثِ  وفي

 تَْفنَى ال النارَ  وأن   ِمنها، يَخُرجون ال وأن هم راحة ، وال نافعة   حياة   وال موت  

 . الت وحيدِ  أهلِ  ُعصاةِ  ِمن فقط تُخلَى إن ما وأن ها خاليةً، تَبقَى وال تزولُ  وال

 ويعمل وبالبعث، وبرسله به مصدقا ربه ويلقى اإليمان، على يموت من وأما

 التي الرفيعة الدرجة فله عنه، نهي وما به أمر وما الطاعات أي الصالحات،

 الخلد جنان هي العلى والدرجات. بها واإلحاطة إدراكها عن الوصف عجز

 والعسل الخمر من األنهار وسررها غرفها تحت من تجري التي واإلقامة

         .والمعاصي الكفر من تطهر من جزاء وذلك دائمين، ماكثين ماء،وال واللبن

 إسرائيل بني على هللا ونعم البحر في وجنوده فرعون إغراق -55

                 [90 الى 55 اآليات( : 00) طه سورة]

ل ق د   ي نا و  ح  رِ  أ ن   ُموسى إِلى أ و  ِرب   بِِعباِدي أ س  رِ  فِي ط ِريقا   ل ُهم   ف اض   ي ب سا   ال ب ح 

كا   ت خافُ  ال ر  ال د  شى و  نُ  ف أ ت ب ع ُهم  ( 55) ت خ  و  ع   ال ي مِّ  ِمن   ف غ ِشي ُهم   بُِجنُوِدهِ  فِر 

ِشي ُهم   ما لَّ ( 59) غ  أ ض  نُ  و  و  ع  هُ  فِر  م  ما ق و  رائِيل   ب نِي يا( 58) ه دى و   ق د   إِس 

ي ناُكم   ُكم   ِمن   أ ن ج  ُدوِّ ناُكم   ع  د  واع  ن   الطُّورِ  انِب  ج و  ل نا األ  ي م  ن زَّ ل ي ُكمُ  و  نَّ  ع   ال م 

ل وى السَّ ق ناُكم   ما ط يِّباتِ  ِمن   ُكلُوا( 90) و  ز  ال ر  ا و  ل ي ُكم   ف ي ِحلَّ  فِيهِ  ت ط غ و   ع 

بِي ض  ن   غ  م  لِل   و  ل ي هِ  ي ح  بِي ع  ض  إِنِّي (95) ه وى ف ق د   غ  ن   ل غ فَّار   و   تاب   لِم 

ن   آم  ِمل  و   و  ت دى ثُمَّ  صالِحا   ع   (90) اه 

 التفسير
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 يشعر ال حتى مصر من لياًل  بعبادي سر أن: موسى إلى أوحينا ولقد - 55

 آمنًا بالعصا، البحر ضرب بعد يابًسا البحر في طريقًا لهم واجعل أحد، بهم

 .البحر في الغرق من تخشى وال، وملؤه فرعون بك يلحق أن تخاف ال

 ما البحر من جنوده وغمر فغمره بجنوده، صحوبًام فرعون فتبعهم - 57

 ومن موسى ونجا وهلكوا، جميًعا فغرقوا هللا، إال حقيقته يعلم ال مما غمرهم

 .معه

نه بما قومه فرعون وأضل   - 57  الباطل، من به وخدعهم الكفر، من لهم حس 

 .الهداية طريق إلى يرشدهم ولم

 بني يا: وجنوده فرعون من أنقذناهم أن بعد إسرائيل لبني وقلنا - 78

كم، من أنقذناكم قد إسرائيل،  اليمنى بالجهة موسى نكل م أن وواعدناكم عدو 

لنا الطور، جبل بجانب الواقع الوادي من  شرابًا نعمنا من التيه في عليكم ونز 

 .السمانى يشبه اللحم طيب صغيًرا وطائرا العسل مثل حلًوا

ا المستلذ ات من كلوا - 78  تتجاوزوا وال الحالل، األطعمة من مرزقناك مم 

مناه ما إلى لكم أبحناه ما  عليه ينزل ومن غضبي، عليكم فينزل عليكم، حر 

 .واآلخرة الدنيا في وشقي هلك فقد غضبي

 صالًحا، عماًل  وعمل وآمن، إلي   تاب لمن والعفو المغفرة لكثير وإني - 78

 .الحق على استقام ثم

 المتن والسندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة  

 :يأتي ما إلى اآليات هذه أرشدت

 وقومه، فرعون ظلم من وإنجائهم بإنقاذهم إسرائيل بني على هللا تفضل -8

 بأن ماء، وال فيه طين ال البحر في يابسا طريقا لهم يتخذ أن إليه هللا فأوحى

 فأضحى كالرياح، األسباب من له هللا هيأ بما وجف فانشق، بعصاه، ضربه

            .البحر من غرقا يخشى وال وجنوده، فرعون من لحاقا يخاف ال
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 في إسرائيل بني وراء عسكره من فريقا أرسل أن بعد فرعون تورط -8

 مع ليلحقهم فتبعهم بقيادته، بالمسيرة جنوده أمر يغرقوا، لم فلما البحر،

 .أحد ينج ولم البحر، عليهم فأطبق جنوده،

 الَمِدينَةَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى الن بي   قَِدمَ  سوفي الصحيح عن عبد هللا بن عبا

؛ يَْوم   هذا: قالوا هذا؟ ما: فَقالَ  عاُشوراَء، يَومَ  تَُصومُ  اليَهُودَ  فََرأَى  هذا َصالِح 

ى يَْوم   ُ  نَج  ِهْم، ِمن إْسَرائِيلَ  بَنِي هللا   بُموَسى أَحق   فأنَا: قالَ . ُموَسى فََصاَمهُ  َعُدوِّ

 .بِصيَاِمهِ  وأََمرَ  فََصاَمهُ، ،ِمنُكمْ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0005: الرقم أو الصفحة البخاري

ومِ  تعالَى هللاِ  ُشكرِ  َمشروعي ةُ  :الحديثِ  وفي  ِمن َخير   له َحَصلَ  لَمن بالص 

 .أْمر   تَيسيرِ  أو ُكَرب ، تَفريجِ 

 وما د،الرش عن أضلهم فإنه قومه، وعلى نفسه على شؤما فرعون كان -2

 ال معه ومن السالم عليه موسى أن قدر ألنه نجاة وال خير إلى هداهم

 .البحر أيديهم بين ألن يفوتونه

 بين الماء وكان طريقا، عشر اثنا منه انفلق بعصاه البحر موسى ضرب فلما

 اْلَعِظيمِ  َكالط ْودِ  فِْرق   ُكل   فَكانَ : تعالى قال كما كالجبال، قائما الطرق

 إسرائيل بني أسباط من سبط كل فأخذ الكبير، الجبل أي[ 72/ 87 الشعراء]

 .طريقا

 بعضا، بعضهم يرى شبكات فصارت بالتشبك، الماء أطواد إلى هللا وأوحى

. اآليات وأكبر المعجزات، أعظم من هذا فكان بعض، كالم بعضهم ويسمع

 حرالب أن أوهمهم قائما، والماء البحر، في الطرق ورأى فرعون، أقبل فلما

 يحتاج كله وهذا. عليهم البحر فانطبق وأصحابه، هو فدخل لهيبته، هذا فعل

 .هللا بقدرة اإليمان إلى

 اإلنجاء وهي ثالثا، هنا منها ذكر كثيرة، بنعم إسرائيل بني على هللا أنعم -4

 في والسلوى المن وإنزال الطور، جانب إتيان: والمواعدة فرعون، آل من

 .التيه
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ُركم  عباس ابن مولى عن عكرمة صحيح أبوداود  أخرج األلباني في  أُذكِّ

اكم الذي باللِ   ، الغمامَ  عليكم وظل لَ  ، البحرَ  وأقطَعكم ، فرعونَ  آلِ  من نج 

 أتجدون ، موسى على التوراةَ  عليكم وأنزل ، والسلوى المن   عليكم وأنزل

 وساق – أَْكِذبَك أن يََسُعني وال ، بعظيم   ذك رتني:  قال ؟ الرجمَ  كتابِكم في

 - الحديثَ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عباس ابن مولى عكرمة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0707: الرقم أو الصفحة داود أبي

ديثِ  وفي ِة؛ أْهلِ  على والقََسمِ  اليَمينِ  تْغليظُ  :الح  م   والن صارى، اليَهودِ  من الذِّ

 .باللِ  يُحل فون وأن هم

 طيبات من األكل لهم هللا يسر فقد والشكر، الحفظ تقتضي النعم إن -7

 فال النعمة، حفظ إال عليهم فما فيه، ةشبه ال الذي ولذيذه الحالل الرزق

 والبطر السرف إلى تؤدي فال وشكرها، الحاجة، من أكثر منها يؤخذ

     .يجوز ال ما إلى التجاوز أي الطغيان، هو وهذا والمعصية،

َ  إن   الن اُس، أَي ها   وفي الصحيح عن أبي هريرة  طَيِّبًا، إال   يَْقبَلُ  ال طَيِّب   هللا 

َ  وإن   ُسلُ  أي ها يا: }فقالَ  الُمْرَسلِيَن، به أَمرَ  بما الُمْؤِمنِينَ  أَمرَ  هللا   ِمنَ  ُكلُوا الر 

 يا: }وقالَ [ 78:المؤمنون{]َعلِيم   تَْعَملُونَ  بما إنِّي صالًِحا، واْعَملُوا الط يِّباتِ 

ُجلَ  َذَكرَ  ثُم   ،[858:البقرة{]َرَزْقناُكمْ  ما طَيِّباتِ  ِمن ُكلُوا آَمنُوا ال ِذينَ  أي ها  الر 

فَرَ  يُِطيلُ  ، يا الس ماِء، إلى يََدْيهِ  يَُمد   أْغبََر، أْشَعثَ  الس  ، يا َربِّ  وَمْطَعُمهُ  َربِّ

، ، وَمْشَربُهُ  َحرام  ، وَمْلبَُسهُ  َحرام   لذلَك؟ يُْستَجابُ  فأن ى بالَحراِم، وُغِذيَ  َحرام 

 مسلم صحيح:  صدرالم|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5051: الرقم أو الصفحة

 من اإلنفاقِ  عن والنهيُ  الحالِل، ِمن اإلنفاقِ  على الحث   :الحديثِ  وفي --5

 .غيِره

 يكونَ  أن ينبغي ذلك ونحوَ  والملبوسَ  والمأكولَ  المشروبَ  أن  : وفيه --8

 .فيه ُشبهةَ  ال خالًصا حالاًل 
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 غضب به نزل ومن ونزوله، هللا غضب حلول يوجب النعمة جحود إن -7

 الهاوية إلى صار أي وهوى، وهلك شقي فقد وعذابه، ونقمته وعقابه هللا

 .النار قعر وهي

هُ  أمر   أتاهُ  إذا كانَ  وفي الصحيح عن أبي بكرة نفيع بن الحارث  بشِّرَ  أو يسر 

ِ  ُشكًرا ساجًدا خر   بِه  وتعالى تباَرك لل 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الحارث بن نفيع بكرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5515: الرقم أو الصفحة ماجه ابن صحيح

 حسن

 ماجه وابن ،(5159) والترمذي ،(0555) داود أبو أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 5085)

كرِ  تَقديمِ  على الحث   :الحديثِ  وفي دِ  عندَ  للِ  والحْمدِ  الش   عْلِمنا مع النِّعِم، تجد 

 الحْمدِ  حق   نَُوف يَه لنْ  بأن نا

 ُمصيبة   أصابْتهُ  إذا للمؤمنِ  عِجبتُ   وقاص أبي بن سعد وفي الصحيح  عن

 في يُؤَجرُ  المسلمَ  إن   ، شكرَ  و هللاَ  حِمدَ  خير   أصابَه إذا و ، صبرَ  و احتَسبَ 

 فيهِ  إلى يرفُعها الل قمةِ  في حت ى شيء   كلِّ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0897: الرقم أو الصفحة الجامع

 أْمَرهُ  إن   الُمْؤِمِن، ألَْمرِ  َعَجبًا  سنان الروميوفي الصحيح عن صهيب بن 

، ُكل هُ  اءُ  أصابَْتهُ  إنْ  لِْلُمْؤِمِن، إال   ألََحد   ذاكَ  وليسَ  َخْير   َخْيًرا فَكانَ  َشَكَر، َسر 

اُء، أصابَْتهُ  وإنْ  له،  .له َخْيًرا فَكانَ  َصبَرَ  َضر 

 صحيح:  المصدر | مسلم:  المحدث|  الرومي سنان بن صهيب:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0888: الرقم أو الصفحة مسلم

 بالل وآمن والمعصية، والكفر الشرك من تاب لمن الدوام على غفور هللا -5

 الفرائض بأداء األعمال صالح وعمل اآلخر، واليوم ورسله وكتبه ومالئكته

  .عليه مات حتى إيمانه على أقام ثم المعاصي، واجتنب طاعات،وال
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 مؤمنًا قتلَ  عم ن عب اس   ابنُ  ُسئِلَ   وفي الصحيح عن سالم بن أبي الجعد

ًدا  الهَدى؟ لَهُ  وأن ى ويَحهُ،: قالَ  اهتَدى، ثم   صالًحا وعملَ  وآمنَ  تابَ  ثم   متعمِّ

ُ  صل ى نبي كم َسِمْعتُ   القيامةِ  يومَ  والمقتولُ  القاتلُ  يجيءُ : يقولُ  مَ وسل   علَيهِ  هللا 

ِ  قتلَني؟ لِمَ  هذا َسل ربِّ : يقولُ  صاحبِهِ  برأسِ  متعلِّق   ُ  أنزلَها لقد وهللا   عز   هللا 

 أنزلَها بعَدما نسَخها ما ثم   نبيِّكم، على وجل  

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الجعد أبي بن سالم:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0508: الرقم أو الصفحة اجهم

ِم، أْمرِ  ِعظَمِ  بيانُ : الحديثِ  وفي      .َحق   بغيرِ  المؤِمنِ  وقَتلِ  الد 

 أن ه وسل مَ  ليهع هللاُ  َصل ى النبيِّ  َعنِ   وفي الصحيح عن أبي موسي األشعري

َعاءِ  بهذا يَْدُعو كانَ   أْمِري في وإْسَرافِي وَجْهلِي، َخِطيئَتي لي اْغفِرْ  َربِّ : الد 

 وَجْهلِي وَعْمِدي َخطَايَاَي، لي اْغفِرْ  الل هُم   ِمنِّي، به أْعلَمُ  أْنتَ  وما ُكلِِّه،

ْرُت، وما ْمتُ قَد   ما لي اْغفِرْ  الل هُم   ِعنِدي، ذلكَ  وُكل   وهَْزلِي،  أْسَرْرتُ  وما أخ 

مُ  أْنتَ  أْعلَْنُت، وما ُر، وأَْنتَ  الُمقَدِّ  .قَِدير   شيء   ُكلِّ  علَى وأَْنتَ  الُمَؤخِّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  األشعري موسى أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7089: الرقم أو الصفحة البخاري

 .الد عاءِ  على وسل م عليه هللا صل ى النبيِّ  ُمداومةِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي --5

      .هللاِ  مكرَ  يَأْمنَ  وال بَعملِهِ  يْغتر   ال أن المؤِمنِ  تحذيرُ : وفيه --8

 نُكتة   قلبِه في نُِكت خطيئةً  أخطأ إذا العبدَ  إن   لصحيح عن أبي هريرةوفي ا

 حت ى فيها ِزيدَ  عاد فإنْ  فيها ِزيدَ  عاد فإنْ  ُصقِلَتْ  وتاب واستغفَر نَزع هو فإنْ 

انُ  فهو فيه تعلوَ   َكانُوا َما قُلُوبِِهمْ  َعلَى َرانَ  بَلْ  َكال  : } هللاُ  ذَكر ال ذي الر 

 [84: المطففين]{ يَْكِسبُونَ 

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  800: الرقم أو حبان الصفحة ابن صحيح

 حسن
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نوبِ  أثرُ : الحديثِ  وفي --5 نوبِ  كثرةَ  وأن   القلوِب، على والمعاِصي الذ   الذ 

لُ  والمعاصي  .الخالِصِ  الس وادِ  إلى القلبَ  تُحوِّ

نوبِ  أثرِ  ِمن وتَْجلوه القلبَ  تُطهِّرُ  الت وبةَ  أن  : وفيه --8  .والمعاصي الذ 

]   إلها العجل بصناعة السامري وفتنة الميقات في موسى هللا تكليم -50

             [98 الى 90 اآليات( : 00) طه سورة

ما ل ك   و  ج  ن   أ ع  ِمك   ع  لى أُوالءِ  ُهم   قال  ( 90) ُموسى يا ق و  ِجل تُ  أ ث ِري ع  ع   و 

بِّ  إِل ي ك   ضى ر  ك   ف ت نَّا ق د   ف إِنَّا قال  ( 95) لِت ر  م  ِدك   ِمن   ق و  لَُّهمُ  ب ع  أ ض  اِمِريُّ  و   السَّ

ع  ( 91) ج  ِمهِ  إِلى ُموسى ف ر  بان   ق و  ض  مِ  يا قال   أ ِسفا   غ  ُكم   أ ل م   ق و  بُُّكم   ي ِعد   ر 

دا   ع  نا   و  س  ل ي ُكمُ  أ ف طال   ح  دُ  ع  تُم   أ م   ال ع ه  د  ل ي ُكم   ي ِحلَّ  أ ن   أ ر  ب  غ   ع  بُِّكم   ِمن   ض   ر 

ل ف تُم   ِعِدي ف أ خ  و  ل ف نا ما قالُوا( 97) م  ك   أ خ  ِعد  و  ل ِكنا م  لِكنَّا بِم  ل نا و  زارا   ُحمِّ  أ و 

مِ  ِزين ةِ  ِمن   ف ناها ال ق و  ذلِك   ف ق ذ  اِمِريُّ  أ ل ق ى ف ك  ج   (95) السَّ ر  ال   ل ُهم   ف أ خ   ِعج 

دا   س  إِلهُ  لُهُكم  إِ  هذا ف قالُوا ُخوار   ل هُ  ج  ن   أ ف ال( 99) ف ن ِسي   ُموسى و  و   أ الَّ  ي ر 

ِجعُ  ال   إِل ي ِهم   ي ر  ال ق و  لِكُ  و  ا ل ُهم   ي م  ر   ال ض   (98) ن ف عا   و 

 التفسير

 إياهم تارًكا فتتقدمهم -موسى يا- قومك عن تعجل جعلك الذي وما - 72

 خلفك؟

 قومي وسبقت قونني،وسيلح ورائي هم ها: السالم عليه موسى قال - 74

 .إليك بمسارعتي عني لترضى إليك

 فقد العجل، بعبادة وراءك خلفتهم الذين قومك ابتلينا قد فإنا: هللا قال - 77

 .بذلك فأضل هم السامري، عبادته إلى دعاهم

 قال،  عليهم حزينًا العجل، لعبادتهم غضبان قومه إلى موسى فعاد - 77

 عليكم ينزل أن حسنًا وعًدا هللا وعدكم اأَمَ  قوم، يا: السالم عليه موسى

 هذا بفعلكم أردتم أم فنسيتم؟ الزمان عليكم طال فهل الجنة، ويدخلكم التوراة،

 موعدي أخلفتم فلذلك عذابه، عليكم ويقع ربكم، من غضب عليكم ينزل أن

 !إليكم؟ أرجع حتى الطاعة على بالثبات
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 بل من ا، باختيار -موسى يا- موعدك أخلفنا ما: موسى قوم قال - 75

 في فرميناها فرعون، قوم ُحلِيِّ  من وأثقااًل  أحمااًل  حملنا فقد باضطرار،

 من معه كان ما السامري   رمى الحفرة في رميناها فكما منها، للتخلص حفرة

 .السالم عليه جبريل فرس حافر تربة

 فيه، روح ال عجل َجَسدَ  إسرائيل لبني الحلي تلك من السامري فأخرج - 77

 هو هذا: السامري بعمل منهم المفتونون فقال البقر، كصياح صياح له

 .هنا وتركه نسيه موسى، ومعبود معبودكم

 وال يكلمهم ال العجل أن فعبدوه بالعجل فُتِنوا الذين هؤالء يرى أفال - 77

 أو له، نفع جلب وال غيرهم، عن وال عنهم ضر دفع على يقدر وال يجيبهم،

 !لغيره؟

 سنة نبوية صحيحة المتن والسند قرآن تفسره 

 :يأتي ما على اآليات تدل

 ربه للقاء شوقا السبعين النقباء قومه سابقا السالم عليه موسى تعجل -8

 فاستوجب االجتهاد، ذلك في أخطأ ولكنه منه، باجتهاد كالمه، وسماع

 .العتاب

 قال الدين، في ممدوحة فهي مذمومة، الجملة في كانت وإن العجلة إن ثم

 [ .822/ 2 عمران آل] َوَجن ة   َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْغفَِرة   إِلى َوساِرُعوا: تعالى

 إِلَْيكَ  َوَعِجْلتُ : قائال الرضا، بابتغاء وصدقه الشوق ذكر عن موسى وكنى

 لترضى إليه بالمصير أمرتني الذي الموضع إلى عجلت أي لِتَْرضى َربِّ 

 .عني

الةُ، أُقيَمتِ  إذا وفي الصحيح عن أبي هريرة  تَسَعوَن، وأنتُمْ  تَأْتوها فال الص 

وا فاتَُكم وما فَصل وا، أدَرْكتُمْ  فَما الس كينةُ، وعليُكمُ  تَمشونَ  وْأتوها  فأتِم 

 ماجه ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  707: الرقم أو الصفحة
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 (5758) وأحمد ،(551) ماجه وابن ،(005) الترمذي أخرجه:  التخريج

 النبيِّ  مع نَُصلِّي نَْحنُ  بْينَما وفي الصحيح عن أبي قتادة الحارث بن ربعي

، َجلَبَةَ  َسِمعَ  إذْ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى ا ِرَجال  : قالوا َشأْنُُكْم؟ ما: قَالَ  َصل ى فَلَم 

اَلِة؟ إلى اْستَْعَجْلنَا اَلةَ  أتَْيتُمُ  إَذا تَْفَعلُوا فال :قَالَ  الص  ِكينَِة، فَعلَْيُكم الص   فَما بالس 

وا فَاتَُكمْ  وما فََصل وا أْدَرْكتُمْ   .فأتِم 

:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  ربعي بن الحارث قتادة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  701: الرقم أو الصفحة البخاري صحيح

 [صحيح]

 (700) ومسلم ،(701) البخاري أخرجه:  التخريج

 على القائمين ليتبين السالم، عليه موسى غيبة في إسرائيل بني هللا اختبر -8

 وظهور انكشاف تبين شريعته، والتزام توحيده، ادواعتق وجل، عز هللا أمر

 .بالجميع عالم هللا ألن

 الُمْظلِِم، الل ْيلِ  َكقِطَعِ  فِتَنًا باألْعَمالِ  بَاِدُروا وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُجلُ  يُْصبِحُ   ينَهُ دِ  يَبِيعُ  َكافًِرا، َويُْصبِحُ  ُمْؤِمنًا يُْمِسي أَوْ  َكافًِرا، َويُْمِسي ُمْؤِمنًا الر 

ْنيَا ِمنَ  بَعَرض    .الد 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  559: الرقم أو الصفحة

ديثِ  في الِحةِ  األعمالِ  إلَى الُمباَدرةِ  َعلى الَحث   :الح   َعنها االنِشغالِ  قَبلَ  الص 

 .الفِتنِ  بَوْقعِ 

 الحق ركاب عن والتخلف والباطل الحق نبي الحيرة الفتنة أشد من --2

 :أسباب الفتن  من 

 الهوى اتباع -8

  والمعاصي الذنوب وارتكاب -8
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 دينه وتعلم وجل عز هللا عبادة في والتقصير -2

 يعرض أن:  قال ؟أشد الفتن أي" : عنه الله رضي اليمان بن حذيفة سُئل

 ( 055/5  )  ءاألوليا حلية" . تركب أيهما تدري فال والشر الخير عليك

               .سببها هو أو الضاللة، إلى دعاهم أي السامري، أضلهم لقد -2

 بسبب واألسى الغضب شديد قومه إلى يعود أن السالم عليه لموسى حق -4

 .العجل عبادة من بعده أحدثوا ما

 ومنها عليهم، وجل عز هللا بنعم بتذكيرهم قومه عتاب إلى موسى بادر -7

 طاعته، على أقاموا إذا بالجنة ووعدهم وجنوده، فرعون من إنجاؤهم

 فيها، بما ليعملوا موسى، لسان على التوراة في كالمه يسمعهم أنه ووعدهم

 معترفين كانوا أنهم على يدل يَِعْدُكمْ  أَلَمْ : وقوله. عملهم ثواب فيستحقوا

 .األصنام عبدة يذكره الذي التأويل على العجل عبدوا لكنهم باإلله،

 العصيان أرادوا ولكنهم أمره، يطل لم الذي العهد نقض في لهم عذر ال -7

 مع الوعد وأخلفوا بهم، هللا غضب حلول سبب تكون التي األعمال وإحداث

 .الطور من إليهم يرجع أن إلى وجل عز هللا طاعة على يقيموا أن موسى

 كان إال العهدَ  قوم   نقض ما وفي الصحيح عن بريدة بن الحصيب األسلمي

 َمنَع وال ، الموتُ  عليهم ُسلِّط إال قوم   في الفاحشةُ  ظهرتِ  وال ، بينهم القتلُ 

 القطرُ  عنهم ُحبِس إال الزكاةَ  قوم  

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  األسلمي الحصيب بن بريدة:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0001: الرقم أو الصفحة الترغيب صحيح

 صحيح

 الخيرة إتحاف)) في كما يعلى وأبو ،(5570) البزار هأخرج:  التخريج

 (0155) والحاكم ،(0/1) للبوصيري(( المهرة

 الموعد، خلف إلى مضطرين كانوا بأنهم السالم عليه لموسى اعتذروا -5

 القبط من أخذوها قد كانوا التي الحلي آثام من للتخلص وذلك العهد، ونقض
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 أنهم وأوهموهم السالم، عليه موسى مع الخروج أرادوا حين المصريين،

 .لتذوب النار في فألقوها وليمة، أو لهم عيد في يجتمعون

 ثم عجال، منها لهم وصاغ السامري، أخذها النار، في الحلي ذابت لما -7

 له جسدا عجال فصار السالم، عليه جبريل فرس أثر من قبضته عليه ألقى

 .خوار

 أتباعه مع لهم وقال رائيل،إس بني على ودلس الحقائق، السامري زيف -7

 آلِهَة   لَهُمْ  َكما إِلهاً  لَنا اْجَعلْ : قالوا إذ والتشبيه التجسيم إلى ميالين كانوا الذين

 أنه لكم يذكر أن نسي الذي موسى وإله إلهكم هذا[ : 827/ 5 األعراف]

 .إلهه

 آيَةَ  تُ نَِسي يَقُولَ  أنْ  ألَحِدِهمْ  ما بِْئسَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

يًا أَشد   فإن ه القُْرآَن، واْستَْذِكُروا نُسِّيَ  بَلْ  وَكْيَت، َكْيتَ  جالِ  ُصُدورِ  ِمن تَفَصِّ  الرِّ

 .الن َعمِ  ِمنَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1000: الرقم أو الصفحة البخاري

 (580) ومسلم ،(1000) البخاري أخرجه:  التخريج

نسيان تعاليم الدين كما نسيان القرآن بسبب  والمناسبة بين الحديث واآلية

 قلة المراجعه والمدارسة 

  يعتبرون أفال: لهم وقال ،تفكيرهم وعاب أحالمهم تعالى الحق سفه -88

 وال عنهم يدفعه ضرا لهم يملك وال يكلمهم، ال العجل هذا أن في ويتفكرون

 فهو السالم عليه موسى يعبده الذي أما !.إلها؟ يكون فكيف لهم، يجلبه نفعا

 .ويمنع ويعطي وينفع يضر

ا  وفي الصحيح عن أبي هريرة  جمعَ  ينَ اأْلَْقَربِ  َعِشيَرتَكَ  َوأَْنِذرْ  نزلت لم 

ِ  رسولُ  ُ  صل ى هللا   قريش   معشرَ  يا فقالَ  وعم   فخص   قريًشا وسل مَ  علْيهِ  هللا 

ِ  منَ  لَكم أملِكُ  ال فإنِّي الن ارِ  منَ  أنفَسكم أنقِذوا ا هللا   بني معشرَ  يا نفًعا وال ضر ً

ِ  منَ  لَكم أملِكُ  ال فإنِّي الن ارِ  منَ  أنفَسكم أنقِذوا مناف   عبدِ  ا هللا   يا نفًعا وال َضر ً

ا لَكم أملِكُ  ال فإنِّي الن ارِ  منَ  أنفَسكم أنقِذوا قصي   عبدِ  بني معشرَ   نفًعا وال ضر ً
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ا لَكم أملِكُ  ال فإنِّي الن ارِ  منَ  أنفَسكم أنقِذوا المط لبِ  عبدِ  بني معشرَ  يا  وال ضر ً

د   بنتَ  فاطمةُ  يا نفًعا ا لَكِ  أملِكُ  ال فإنِّي الن ارِ  منَ  نفَسكِ  أنقِذي محم   وال ضر ً

 بباِللِها سأبل ها رحًما لَكِ  إن   نفًعا

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0591: الرقم أو الصفحة

 تعالى، هللا معرفة في النظر وجوب على.. يََرْونَ  أَفاَل: تعالى قوله دل -88

/ 5 األعراف] َسبِياًل  يَْهِديِهمْ  َوال يَُكلُِّمهُمْ  ال أَن هُ  يََرْوا أَلَمْ : أخرى آية في كما

 أَلَهُمْ  :األصنام عبدة ذم في تعالى قوله من المعنى في قريب وهو[ . 847

                  [ .877/ 5 األعراف] بِها يَْمُشونَ  أَْرُجل  

 وتوحيد البحر في وإلقائه العجل هتألي على لهارون موسى معاتبة -50

                      [89 الى 80 اآليات( : 00) طه سورة] الحق اإلله

ل ق د   مِ  يا ق ب لُ  ِمن   هاُرونُ  ل ُهم   قال   و  إِنَّ  بِهِ  فُتِن تُم   إِنَّما ق و  بَُّكمُ  و  منُ  ر  ح   الرَّ

أ ِطيعُوا ف اتَّبُِعونِي ِري و  ح  ن   ل ن   قالُوا( 80) أ م  ل ي هِ  ب ر  تَّى عاِكفِين   ع  ِجع   ح   ي ر 

ن ع ك   ما هاُرونُ  يا قال  ( 85) ُموسى إِل ي نا أ ي ت ُهم   إِذ   م  لُّوا ر   ت تَّبِع نِ  أ الَّ ( 80) ض 

ي ت   ِري أ ف ع ص  ي تِي ت أ ُخذ   ال أُمَّ  ب ن   ي ا قال  ( 80) أ م  ال بِلِح  أ ِسي و  ِشيتُ  إِنِّي بِر   خ 

رائِيل   ب نِي ب ي ن   ق ت  ف رَّ  ت قُول   أ ن   ل م   إِس  قُب   و  لِي ت ر  ط بُك   ف ما قال   (85) ق و   يا خ 

تُ  قال  ( 81) ساِمِريُّ  تُ  بِهِ  ي ب ُصُروا ل م   بِما ب ُصر  ة   ف ق ب ض   أ ث رِ  ِمن   ق ب ض 

ُسولِ  تُها الرَّ ذلِك   ف ن ب ذ  ك  ل ت   و  وَّ ه ب   قال  ( 87) ن ف ِسي لِي س   فِي ك  ل   ف إِنَّ  ف اذ 

ياةِ  إِنَّ  ِمساس   ال ت قُول   أ ن   ال ح  ِعدا   ل ك   و  و  ل ف هُ  ل ن   م  ان ظُر   تُخ   الَِّذي إِلِهك   إِلى و 

ل ي هِ  ظ ل ت   ق نَّهُ  عاِكفا   ع  رِّ فا   ال ي مِّ  فِي ل ن ن ِسف نَّهُ  ثُمَّ  ل نُح  ُ  إِلُهُكمُ  إِنَّما( 85) ن س   هللاَّ

ء   ُكلَّ  ِسع  و   ُهو   إاِلَّ  إِله   ال الَِّذي ي   (89) ِعل ما   ش 

 التفسير

 العجل صياغة في ما: إليهم موسى رجوع قبل هارون لهم قال ولقد - 78

 يا- رب كم وإن الكافر، من المؤمن ليظهر لكم اختبار إال وُخَواِره الذهب من

ا لكم يملك ال من ال الرحمة يملك من هو -قوم  أن عن فضاًل  نفًعا وال ضر ً

 .غيره عبادة بترك أمري وأطيعوا، وحده عبادته في ونيفاتبع يرحمكم،



218 
 

 يعود حتى عبادته على مقيمين نزال لن: العجل بعبادة المفتونون قال - 78

 .موسى إلينا

 بعبادة ضل وا رأيتهم حين منعك الذي ما: هارون ألخيه موسى قال - 78

 .هللا دون من العجل

 !عليهم؟ استخلفتك نحي لك أمري أفعصيت! بي؟ وتلحق تتركهم أن - 72

 صنيعه عليه مستنكًرا إليه يسحبه ورأسه أخيه بلحية موسى أخذ ولما - 74

 لي فإن رأسي، بشعر وال بلحيتي تمسك ال: إياه مستعطفا هارون له قال

قوا، أن وحدهم تركتهم إن خفت فقد معهم، بقائي في عذًرا  إني: فتقول يتفر 

 .فيهم وصيتك أحفظ لم وإني بينهم، فرقت

 الذي وما سامري؟ يا أنت شأنك فما: للسامري السالم عليه موسى قال - 77

 صنعت؟ ما إلى دفعك

 رأيت فقد يروه، لم ما رأيت: السالم عليه لموسى السامري قال - 77

 على فطرحتها فرسه، أثر من تراب من قبضة فأخذت فرس، على جبريل

 له َجَسد عجل ذلك عن فنشأ عجل، صورة على المسبوك المذاب الحلي

 .صنعته ما نفسي لي حس نت وكذلك ُخَوار،

 ما تقول أن لك فإن أنت فاذهب: للسامري السالم عليه موسى قال - 75

، وال أََمس   ال: حي ًا دمت  القيامة يوم موعًدا لك وإن منبوًذا، فتعيش أَُمس 

 الذي عجلك إلى وانظر الموعد، هذا هللا يخلفك لن وتَُعاقَب، فيه تَُحاَسب

 حتى ناًرا عليه لنشعلن   هللا، دون من عبادته على وأقمت معبودك، تخذتها

 .أثر له يبقى ال حتى البحر في لنَْذِرينه ثم ينصهر،

 غيره، بحق معبود ال الذي هللا هو -الناس أيها- بحق معبودكم إنما - 77

 .شيء علم سبحانه يفوته فال علًما، شيء بكل أحاط

 المتن والسند قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة

 :يأتي ما اآليات من يستنبط
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 إنكارا العجل عبادة وتابعيه السامري على السالم عليه هارون أنكر -8

 وسوفوا يقتلوه، أن وكادوا فعصوه إليهم، ويرجع موسى يأتي أن قبل شديدا

 فعلوا ما على يقرهم هل لينظروا السالم، عليه موسى يرجع حتى طلوا وما

 .ال أم

 ألفا عشر اثني مع هارون فاعتزلهم العجل، يعبد موسى أن واتوهم لقد -8

 وكانوا والضجيج، الصياح سمع موسى رجع فلما العجل، يعبدوا لم

 .الفتنة صوت هذا: معه الذين للسبعين فقال العجل، حول يرقصون

 أَفََعَصْيتَ  ِن،تَت بِعَ  أاَل   َضل وا َرأَْيتَهُمْ  إِذْ  َمنََعكَ  ما هاُرونُ  يا: قالَ : تعالى قوله -2

 رأيتهم حين: والمعنى ضالل، المنكر على السكوت أن على دليل أَْمِري

 مقامك إن عليهم، واإلنكار اتباعي عن منعك ما وكفروا، الطريق أخطئوا

 .لي منك عصيان -هللا غير عبدوا وقد -بينهم

لُ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  قَْبلَ  لِعيدِ ا يَومَ  بالُخْطبَةِ  بََدأَ  َمن أَو 

الةِ  ، إلَْيهِ  فَقامَ . َمْروانُ  الص  الةُ : فقالَ  َرُجل   ما تُِركَ  قدْ : فقالَ  الُخْطبَِة، قَْبلَ  الص 

ا: َسِعيد   أبو فقالَ  هُنالَِك،  َصل ى هللاِ  َرسولَ  َسِمْعتُ  عليه ما قََضى فقَدْ  هذا أم 

 ُ  يَْستَِطعْ  لَمْ  فإنْ  بيَِدِه، فَْليَُغيِّْرهُ  ُمْنَكًرا ِمنُكم َرأَى َمن: يقولُ  وسل مَ  عليه هللا 

 .اإليمانِ  أْضَعفُ  وذلكَ  فَبِقَْلبِِه، يَْستَِطعْ  لَمْ  فإنْ  فَبِلِسانِِه،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  58: الرقم أو الصفحة

جِ  األمرُ  :الحديثِ  وفي --5  المنكرِ  عن والن هيِ  بالمعروفِ  األمرِ  في بالت در 

 .وقُدراتِه استطاعتِه بحَسبِ  كل  

ة   تحُدث لم إذا األُمورِ  ُوالةِ  على اإلنكارِ  َمشروعي ةُ : وفيه --8  وكانوا َمضر 

 .العلنِ  في الن صيحةَ  يَقبلونَ 

 المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر في أصل كله وهذا :القرطبي قال

 حكمه راضيا كان إذا سيما ال بينهم المقيم وأن أهله، ومفارقة وتغييره

 .كحكمهم
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 :هللا رحمه الطرطوشي بكر أبو اإلمام وسئل

 جتمعون،ي جماعة وهم الصوفية؟ مذهب في الفقيه سيدنا يقول ما

 ثم وسلم، وآله عليه هللا صلى محمد وذكر تعالى، هللا ذكر من فيكثرون

 يرقص بعضهم ويقوم األديم، من شيء على بالقضيب يوقعون إنهم

 الحضور هل يأكلونه، شيئا ويحضرون عليه، مغشيا يقع حتى ويتواجد

 ال؟ أم جائز معهم

 اإلسالم وما ة،وضالل وجهالة بطالة الصوفية مذهب هللا، يرحمك :فأجاب

              أصحاب أحدثه من فأول والتواجد الرقص وأما رسوله، وسنة هللا كتاب إال

 حواليه يرقصون قاموا خوار، له جسدا عجال لهم اتخذ لما السامري،

 اتخذه من فأول: القضيب وأما العجل وعباد الكفار دين فهو ويتواجدون

 النبي يجلس كان وإنما تعالى هللا كتاب عن المسلمين به ليشغلوا الزنادقة

 الوقار من الطير رؤوسهم على كأنما أصحابه، مع وسلم وآله عليه هللا صلى

 وال وغيرها المساجد في الحضور من يمنعهم أن ونوابه للسلطان فينبغي

 باطلهم على يعينهم وال معهم، يحضر أن اآلخر واليوم بالل يؤمن ألحد يحل

 أئمة من وغيرهم حنبل بن وأحمد والشافعي ةحنيف وأبي مالك مذهب هذا

 (009/55 -005  : القرطبي تفسير )  التوفيق وبالل المسلمين،

 خرج إذا خشي أنه وهي: اجتهاده وجهة مبينا معتذرا هارون أجاب -4

 إسرائيل، بني بين الفرقة تقع أن -معهم بالبقاء موسى أمره وقد -وتركهم

 فيلومه قتال، يقع أن زجرهم إن وخشي ،الدماء سفك إلى األمر أدى وربما

ْقتَ : تَقُولَ  أَنْ  َخِشيتُ  نِّيإ: بقوله هنا ذلك أوضح وقد عليه، موسى  بَْينَ  فَر 

 إِْسرائِيلَ  بَنِي

 بِيَ  تُْشِمتْ  فاَل يَْقتُلُونَنِي، َوكاُدوا اْستَْضَعفُونِي اْلقَْومَ  إِن   :قال األعراف وفي

 .معهم ونأك أن أمرتني ألنك اأْلَْعداءَ 

ُذوا وفي الصحيح عن أبي هريرة ِ  تََعو   الش قاِء، وَدَركِ  الباَلِء، َجْهدِ  ِمن بالل 

 .األْعداءِ  وَشماتَةِ  القَضاِء، وُسوءِ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي
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 [ |  صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7757: الرقم أو الصفحة

 (0505) ومسلم ،(7757) البخاري أخرجه:  التخريج

ِ  َرسولُ  كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة ذُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   ِمن يَتََعو 

قَاِء، وَدَركِ  الباََلِء، َجْهدِ  : ُسْفيَانُ  قَالَ . األْعَداءِ  وَشَماتَةِ  القََضاِء، وُسوءِ  الش 

، الَحديثُ   .هي أي تُهُن   أْدِري ال ،واِحَدةً  أنَا ِزْدتُ  ثاََلث 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7055: الرقم أو الصفحة

؟ يا َخْطبُكَ  فَما: سائال للسامري موسى اتجه هارون عتاب بعد -7  ساِمِري 

 من وقصده صنعت؟ ما لىع حملك الذي وما شأنك، وما أمرك ما أي

 .بباطله منه اعتراف انتزاع: سؤاله

 لها يقال قبيلة من إسرائيل بني في عظيما السامري كان: قتادة قال

 بنو مرت فلما موسى، مع البحر قطع ما بعد نافق هللا عدو ولكن «سامرة»

 الَن اْجَعلْ  ُموَسى، يا: قالُوا لهم أصنام على يعكفون وهم بالعمالقة، إسرائيل

 العجل، عبادة إلى يميلون أنهم وعلم السامري، فاغتنمها آلِهَة   لَهُمْ  َكما إِلهاً 

 .العجل فاتخذ

 لم ما رأيت يعني بِهِ  يَْبُصُروا لَمْ  بِما بَُصْرتُ : لموسى مجيبا السامري فقال

 أقبض أن نفسي في فألقي الحياة، فرس على السالم عليه جبريل رأيت يروا

 فلما ودم ولحم روح له صار إال شيء، على ألقيته فما قبضته، أثره من

 .ذلك نفسي لي زينت إلها، لهم تجعل أن سألوك

 العجل صنع بأنه اعترف الذي السامري ذلك السالم عليه موسى عاقب -7

 يقربوه وال يخالطوه أال إسرائيل بني وأمر قومه، عن فنفاه نفسه، في لهوى

                                                       .                  له عقوبةيكلموه وال

 وال الناس يماس أال السامري عقوبة هللا جعل :البصري الحسن قال

 شدد وجل عز هللا وكأن القيامة يوم إلى منه كان ولما له عقوبة يماسوه،
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 وجعل أحد، يمسه أن من يمكن وال أحدا، يماس ال جعله بأن المحنة، عليه

 .الدنيا في له ةعقوب ذلك

 :تقول أن الحياة في لك فإن فاذهب،: موسى له قال لما: ويقال

 يجد ال والوحش، السباع مع البرية في يهيم فجعل فهرب، خاف ِمساسَ  ال

 وبعد الناس عن لبعده مساس ال: كالقائل صار حتى يمسه، الناس من أحدا

 .عنه الناس

 وهجرانهم والمعاصي لبدعا أهل نفي في أصل اآلية هذه :القرطبي قال -5

 مالك بن بكعب ذلك وسلم وآله عليه هللا صلى النبي فعل وقد يخالطوا، وأال

 بعض عند يقتل ال قتل وعليه الحرم إلى التجأ ومن  .خلفوا الذين وصاحبيه

 ومن. الخروج إلى ليضطر يشارى، وال يبايع وال يعامل ال ولكن الفقهاء،

 .ىالزن حد في التغريب: القبيل هذا

 ُخلِّفُوا الذين الثالثةَ  وأصحابُه النبي   هََجر  وفي الصحيح عن كعب بن مالك

 ، َرُحبَتْ  بما األرضُ  عليِهم ضاقت حتى يوًما خمسينَ  تَبُوكَ  غزوةِ  في

 حتى ، يُِجيبُهم أو يَُكلُِّمهم أو يَُجالُِسهم أحد   يكن ولم ، أَْنفُُسهم عليِهم وضاقت

 عليهم تَهتوب كتابِه في هللاُ  أنزلَ 

 المرام غاية:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن كعب:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  508: الرقم أو الصفحة

ِ  َعْبدَ  أن   وفي الصحيح عن كعب بن مالك ، بنِ  َكْعبِ  بنَ  هللا   قَائِدَ  وَكاَن، َمالِك 

، بنَ  َكْعبَ  َسِمْعتُ : قَالَ  َعِمَي، ِحينَ  بَنِيِه، ِمن َكْعب    تََخل فَ  ِحينَ  يَُحدِّثُ  َمالِك 

ِة، عن ِ  َرسولِ  عن أتََخل فْ  لَمْ : َكْعب   قَالَ  تَبُوَك، قِص   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 بَْدر ، َغْزَوةِ  في تََخل ْفتُ  ُكْنتُ  أنِّي غيرَ  تَبُوَك، َغْزَوةِ  في إال   َغَزاهَا َغْزَوة   في

ِ  َرسولُ  َخَرجَ  إن ما َعْنهَا، تََخل فَ  أَحًدا يَُعاتِبْ  ولَمْ   يُِريدُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ُ  َجمع حت ى قَُرْيش ، ِعيرَ  ِهمْ  وبْينَ  بْينَهُمْ  هللا  ، غيرِ  علَى َعُدوِّ  َشِهْدتُ  ولقَدْ  ِميَعاد 

ِ  َرسولِ  مع  اإلْساَلِم، علَى تََواثَْقنَا ينَ حِ  الَعقَبَِة، لَْيلَةَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

، َكانَتْ  وإنْ  بَْدر ، َمْشهَدَ  بهَا لي أن   أُِحب   وما  كانَ  منها، الن اسِ  في أْذَكرَ  بَْدر 

 الَغَزاِة، تِلكَ  في عْنه، تََخل ْفتُ  ِحينَ  أْيَسرَ  واَل  أْقَوى قَط   أُكنْ  لَمْ  أنِّي: َخبَِري ِمن
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 ِ  ولَمْ  الَغْزَوِة، تِلكَ  في َجَمْعتُهُما حت ى قَط ، َراِحلَتَانِ  قَْبلَهُ  ِعنِدي اْجتَمعتْ  ما وهللا 

ِ  َرسولُ  يَُكنْ  ى إال   َغْزَوةً  يُِريدُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   حت ى بَغْيِرهَا، ور 

ِ  َرسولُ  َغَزاهَا الَغْزَوةُ، تِلكَ  َكانَتْ  ، َحر   في وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   َشِديد 

ا وَمفَاًزا بَِعيًدا، َسفًَرا واْستَْقبَلَ   لِيَتَأَه بُوا أْمَرهُمْ  لِْلُمْسلِِمينَ  فََجل ى َكثِيًرا، وَعُدو ً

ِ  َرسولِ  مع والُمْسلُِمونَ  يُِريُد، الذي بَوْجِههِ  فأْخبََرهُمْ  َغْزِوِهْم، أُْهبَةَ   َصل ى هللا 

، وسل مَ  عليه هللاُ  يَواَن، يُِريدُ  َحافِظ ، ِكتَاب   َمُعهُمْ يَجْ  واَل  َكثِير   فَما: َكْعب   قَالَ  الدِّ

ِ، وْحيُ  فيه يَْنِزلْ  لَمْ  ما له، َسيَْخفَى أنْ  ظَن   إال   يَتََغي بَ  أنْ  يُِريدُ  َرُجل    وَغَزا هللا 

ِ  َرسولُ   ظِّاَلُل،وال الثَِّمارُ  طَابَتِ  ِحينَ  الَغْزَوةَ  تِلكَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولُ  وتََجه زَ   لَِكيْ  أْغُدو فَطَفِْقتُ  معهُ، والُمْسلُِمونَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 فَلَمْ  عليه، قَاِدر   أنَا: نَْفِسي في فأقُولُ  شيئًا، أْقضِ  ولَمْ  فأْرِجعُ  معهُْم، أتََجه زَ 

، بالن اسِ  اْشتَد   حت ى بي يَتََماَدى يََزلْ  ِ  َرسولُ  فأْصبَحَ  الِجد   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 بيَوم   بَْعَدهُ  أتََجه زُ  فَقُلتُ  شيئًا، َجهَاِزي ِمن أْقضِ  ولَمْ  معهُ، والُمْسلُِمونَ  وسل مَ 

 أْقضِ  ولَمْ  فََرَجْعتُ  ألتََجه َز، فََصلُوا أنْ  بَْعدَ  فََغَدْوتُ  أْلَحقُهُْم، ثُم   يَوَمْيِن، أوْ 

 أْسَرُعوا حت ى بي يََزلْ  فَلَمْ  شيئًا، أْقضِ  ولَمْ  َرَجْعتُ  ثُم   ْوُت،َغدَ  ثُم   شيئًا،

 لي يُقَد رْ  فَلَمْ  فََعْلُت، ولَْيتَنِي فَأُْدِرَكهُْم، أْرتَِحلَ  أنْ  وهََمْمتُ  الَغْزُو، وتَفَاَرطَ 

ِ  َرسولِ  ُخُروجِ  بَْعدَ  الن اسِ  في َخَرْجتُ  إَذا فَُكْنتُ  ذلَك،  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 َرُجاًل  أوْ  النِّفَاُق، عليه َمْغُموًصا َرُجاًل  إال   أَرى ال أنِّي أْحَزنَنِي فيهم، فَطُْفتُ 

نْ  ُ  َعَذرَ  ِمم  َعفَاِء، ِمنَ  هللا  ِ  َرسولُ  يَْذُكْرنِي ولَمْ  الض   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 َرُجل   فَقَالَ  َكْعب   فََعلَ  ما: بتَبُوكَ  القَْومِ  في َجالِس   وهو: فَقَالَ  تَبُوَك، بَلَغَ  حت ى

ِ، َرسولَ  يا: َسلَِمةَ  بَنِي ِمن  بنُ  ُمَعاذُ  فَقَالَ  ِعْطفِِه، في ونَظَُرهُ  بُْرَداهُ، َحبََسهُ  هللا 

ِ  قُْلَت، ما بْئسَ : َجبَل   ِ  َرسولَ  يا وهللا   َرسولُ  فََسَكتَ  َخْيًرا، إال   عليه َعلِْمنَا ما هللا 

 ِ ا: َمالِك   بنُ  َكْعبُ  قَالَ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا  هَ  أن ه بَلََغنِي فَلَم   قَافاًِل  تََوج 

 َغًدا، َسَخِطهِ  ِمن أْخُرجُ  بَماَذا: وأَقُولُ  الَكِذَب، أتََذك رُ  وطَفِْقتُ  هَمِّي، َحَضَرنِي

افَلَ  أْهلِي، ِمن َرْأي   ِذي بُكلِّ  ذلكَ  علَى واْستََعْنتُ  ِ  َرسولَ  إن  : قيلَ  م   َصل ى هللا 

 منه أْخُرجَ  لَنْ  أنِّي وَعَرْفتُ  البَاِطُل، َعنِّي َزاحَ  قَاِدًما أظَل   قدْ  وسل مَ  عليه هللاُ 

، فيه بشيء   أبًَدا ِ  َرسولُ  وأَْصبَحَ  ِصْدقَهُ، فأْجَمْعتُ  َكِذب   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 ثُم   َرْكَعتَْيِن، فيه فَيَْرَكعُ  بالَمْسِجِد، بََدأَ  َسفَر ، ِمن مَ قَدِ  إَذا وكانَ  قَاِدًما، وسل مَ 

ا لِلن اِس، َجلَسَ   ويَْحلِفُونَ  إلَْيهِ  يَْعتَِذُرونَ  فَطَفِقُوا الُمَخل فُوَن، َجاَءهُ  ذلكَ  فََعلَ  فَلَم 

ِ  َرسولُ  منهمْ  فَقَبِلَ  َرُجاًل، وثََمانِينَ  بْضَعةً  وَكانُوا له،  وسل مَ  عليه هللاُ  ىَصل   هللا 
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ِ، إلى َسَرائَِرهُمْ  وَوَكلَ  لهْم، واْستَْغفَرَ  وبَايََعهُمْ  َعاَلنِيَتَهُْم، ا فَِجْئتُهُ  هللا   َسل ْمتُ  فَلَم 

مَ  عليه مَ  تَبَس   يََدْيِه، بْينَ  َجلَْستُ  حت ى أْمِشي فَِجْئتُ  تََعالَ : قَالَ  ثُم   الُمْغَضِب، تَبَس 

ِ  إنِّي بَلَى،: فَقُلتُ . ظَْهَركَ  اْبتَْعتَ  قَدِ  تَُكنْ  ألَمْ  َخل فََك، ما: لِي فَقَالَ   َجلَْستُ  لو وهللا 

ْنيَا، أْهلِ  ِمن غيِركَ  ِعْندَ   أُْعِطيتُ  ولقَدْ  بُعْذر ، َسَخِطهِ  ِمن َسأَْخُرجُ  أنْ  لََرأَْيتُ  الد 

ِ، ولَِكنِّي َجَداًل، ْثتُكَ  لَئِنْ  َعلِْمتُ  لقَدْ  وهللا   َعنِّي، به تَْرَضى َكِذب   َحِديثَ  اليومَ  َحد 

ُ  لَيُوِشَكن   ، يُْسِخطَكَ  أنْ  هللا  ْثتُكَ  ولَئِنْ  َعلَي   إنِّي فِيِه، َعلَي   تَِجدُ  ِصْدق ، َحِديثَ  َحد 

ِ، َعْفوَ  فيه أَلَْرُجو ِ، ال هللا  ِ  ُعْذر ، ِمن لي كانَ  ما وهللا   أْقَوى، قَط   ُكْنتُ  ما وهللا 

ِ  َرسولُ  فَقَالَ  َعْنَك، تََخل ْفتُ  ِحينَ  ِمنِّي َسرَ أيْ  واَل  ا: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   أم 

ُ  يَْقِضيَ  حت ى فَقُمْ  َصَدَق، فقَدْ  هذا  َسلَِمةَ  بَنِي ِمن ِرَجال   وثَارَ  فَقُْمُت،. فِيكَ  هللا 

ِ : لِي فَقالوا فَات بَُعونِي،  َعَجْزتَ  ولقَدْ  هذا، قَْبلَ  َذْنبًا نَْبتَ أذْ  ُكْنتَ  َعلِْمنَاكَ  ما وهللا 

ِ  َرسولِ  إلى اْعتََذْرتَ  تَُكونَ  ال أنْ   إلَْيهِ  اْعتََذرَ  بما وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولِ  اْستِْغفَارُ  َذْنبَكَ  َكافِيَكَ  كانَ  قدْ  الُمتََخلِّفُوَن،  لََك، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 ِ  هلْ : لهمْ  قُلتُ  ثُم   نَْفِسي، فَأَُكذِّبَ  أْرِجعَ  أنْ  أَرْدتُ  حت ى يَُؤنِّبُونِي َزالُوا ما فََوهللا 

 ما ِمْثلُ  لهما فقِيلَ  قُْلَت، ما ِمْثلَ  قَااَل  َرُجاَلِن، نََعْم،: قالوا أَحد ؟ َمِعي هذا لَقِيَ 

بِيعِ  بنُ  ُمَراَرةُ : قالوا هَُما؟ َمن: فَقُلتُ  لََك، قيلَ  ،ال الر   أَُمي ةَ  بنُ  وِهاَللُ  َعْمِري 

،  فََمَضْيتُ  أُْسَوة ، فِيِهما بَْدًرا، َشِهَدا قدْ  َصالَِحْيِن، َرُجلَْينِ  لي فََذَكُروا الَواقِفِي 

ِ  َرسولُ  ونَهَى لِي، َذَكُروهُما ِحينَ   عن الُمْسلِِمينَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 حت ى لَنَا وتََغي ُروا الن اُس، فَاْجتَنَبَنَا عْنه، تََخل فَ  َمن بَْينِ  نمِ  الث اَلثَةُ  أي ها َكاَلِمنَا

 لَْيلَةً، َخْمِسينَ  ذلكَ  علَى فَلَبِْثنَا أْعِرُف، ال تي هي فَما األْرضُ  نَْفِسي في تَنَك َرتْ 

ا ا يَْبِكيَاِن، بُيُوتِِهما في وقََعَدا فَاْستََكانَا َصاِحبَايَ  فأم   القَْومِ  أَشب   فَُكْنتُ  ا،أنَ  وأَم 

اَلةَ  فأْشهَدُ  أْخُرجُ  فَُكْنتُ  وأَْجلََدهُمْ   واَل  األْسَواقِ  في وأَطُوفُ  الُمْسلِِميَن، مع الص 

، يَُكلُِّمنِي ِ  َرسولَ  وآتي أَحد   في وهو عليه فَأَُسلِّمُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

اَلِة، بَْعدَ  َمْجلِِسهِ  كَ  هلْ : نَْفِسي في فأقُولُ  الص   أمْ  َعلَي   الس اَلمِ  بَردِّ  َشفَتَْيهِ  َحر 

، أْقبَلَ  َصاَلتي علَى أْقبَْلتُ  فَإَِذا الن َظَر، فَأَُساِرقُهُ  منه، قَِريبًا أَُصلِّي ثُم   اَل؟  إلَي 

 اِس،الن   َجْفَوةِ  ِمن ذلكَ  َعلَي   طَالَ  إَذا حت ى َعنِّي، أْعَرضَ  نَْحَوهُ  التَفَت   وإَذا

ْرتُ  حت ى َمشيتُ  ي ابنُ  وهو قَتَاَدةَ، أبِي َحائِطِ  ِجَدارَ  تََسو   الن اسِ  وأََحب   َعمِّ

، ِ  عليه، فََسل ْمتُ  إلَي  ِ  أْنُشُدكَ  قَتَاَدةَ، أبَا يا: فَقُلتُ  الس اَلَم، َعلَي   َرد   ما فََوهللا   بالل 

َ  أُِحب   تَْعلَُمنِي هلْ   له فَُعْدتُ  فََسَكَت، فَنََشْدتُهُ  له فَُعْدتُ  َسَكَت،فَ  وَرسولَهُ؟ هللا 

ُ : فَقَالَ  فَنََشْدتُهُ، ْرتُ  حت ى وتََول ْيتُ  َعْينَاَي، فَفَاَضتْ  أْعلَُم، وَرسولُهُ  هللا   تََسو 
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 أِْم،الش   أْهلِ  أْنبَاطِ  ِمن نَبَِطي   إَذا الَمِدينَِة، بُسوقِ  أْمِشي أنَا فَبْينَا: قَالَ  الِجَداَر،

نْ  ، بنِ  َكْعبِ  علَى يَُدل   َمن: يقولُ  بالَمِدينَِة، يَبِيُعهُ  بالط َعامِ  قَِدمَ  ِمم   فَطَفِقَ  َمالِك 

اَن، َملِكِ  ِمن ِكتَابًا إلَي   َدفَعَ  َجاَءنِي إَذا حت ى له، يُِشيُرونَ  الن اسُ  : فِيهِ  فَإَِذا َغس 

ا ُ  يَْجَعْلكَ  ولَمْ  َجفَاكَ  قدْ  ِحبَكَ َصا أن   بَلََغنِي قدْ  فإن ه بَْعُد، أم  ، بَدارِ  هللا   واَل  هََوان 

ا فَقُلتُ  نَُواِسَك، بنَا فَالَحقْ  َمْضيََعة ، ْمتُ  الباََلِء، ِمنَ  أيًضا وهذا: قََرْأتُهَا لَم   فَتَيَم 

 إَذا ِسيَن،الَخمْ  ِمنَ  لَْيلَةً  أْربَُعونَ  َمَضتْ  إَذا حت ى بهَا، فََسَجْرتُهُ  الت ن ورَ  بهَا

ِ  َرسولِ  َرسولُ  ِ  َرسولَ  إن  : فَقَالَ  يَأْتِينِي، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   هللاُ  َصل ى هللا 

 اَل،: قَالَ  أْفَعُل؟ َماَذا أمْ  أُطَلِّقُهَا؟: فَقُلتُ  اْمَرأَتََك، تَْعتَِزلَ  أنْ  يَأُْمُركَ  وسل مَ  عليه

: اِلْمَرأَتِي فَقُلتُ  ذلَك، ِمْثلَ  َصاِحبَي   إلى وأَْرَسلَ  تَْقَرْبهَا، واَل  اْعتَِزْلهَا بَلِ 

ُ  يَْقِضيَ  حت ى ِعْنَدهُْم، فَتَُكونِي بأَْهلِِك، الَحقِي : َكْعب   قَالَ  األْمِر، هذا في هللا 

ِ  َرسولَ  أَُمي ةَ  بنِ  ِهاَللِ  اْمَرأَةُ  فََجاَءتِ   يا: فَقَالَتْ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  سولَ رَ  ، له ليسَ  َضائِع ، شيخ   أَُمي ةَ  بنَ  ِهاَللَ  إن  : هللا   أنْ  تَْكَرهُ  فَهلْ  َخاِدم 

ِ  إن ه: قَالَتْ . يَْقَرْبكِ  ال ولَِكنْ  اَل،: قَالَ  أْخُدَمهُ؟ ، إلى َحَرَكة   به ما وهللا  ِ  شيء   وهللا 

: أْهلِي بَْعضُ  لي فَقَالَ  هذا، يَوِمهِ  إلى كانَ  ما أْمِرِه، ِمن كانَ  ُمْنذُ  يَْبِكي َزالَ  ما

ِ  َرسولَ  اْستَأَْذْنتَ  لَوِ   ِهاَللِ  اِلْمَرأَةِ  أِذنَ  كما اْمَرأَتِكَ  في وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ : فَقُلتُ  تَْخُدَمهُ؟ أنْ  أَُمي ةَ  بنِ  ِ  َرسولَ  فِيهَا أْستَأِْذنُ  ال وهللا   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولُ  يقولُ  ما ِرينِييُدْ  وما وسل َم،  فِيهَا، اْستَأَْذْنتُهُ  إَذا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

؟ َرُجل   وأَنَا ، َعْشرَ  ذلكَ  بَْعدَ  فَلَبِْثتُ  َشاب   ِمن لَْيلَةً  َخْمُسونَ  لَنَا َكَملَتْ  حت ى لَيَال 

ِ  َرسولُ  نَهَى ِحينَ  ا ا،َكاَلِمنَ  عن وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   َصاَلةَ  َصل ْيتُ  فَلَم 

 َجالِس   أنَا فَبْينَا بُيُوتِنَا، ِمن بَْيت   ظَْهرِ  علَى وأَنَا لَْيلَةً، َخْمِسينَ  ُصْبحَ  الفَْجرِ 

ُ، َذَكرَ  ال تي الَحالِ  علَى  بما األْرضُ  َعلَي   وَضاقَتْ  نَْفِسي، َعلَي   َضاقَتْ  قدْ  هللا 

 َكْعبُ  يا: َصْوتِهِ  بأَْعلَى َسْلع   َجبَلِ  علَى أْوفَى خ ،َصارِ  َصْوتَ  َسِمْعتُ  َرُحبَْت،

، َجاءَ  قدْ  أنْ  وَعَرْفتُ  َساِجًدا، فََخَرْرتُ : قَالَ  أْبِشْر، َمالِك   بنَ   َرسولُ  وآَذنَ  فََرج 

 ِ ِ  بتَْوبَةِ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   فََذهَبَ  الفَْجِر، َصاَلةَ  َصل ى ِحينَ  َعلَْينَا هللا 

ُرونَنَا، الن اسُ   فََرًسا، َرُجل   إلَي   وَرَكضَ  ُمبَشُِّروَن، َصاِحبَي   قِبَلَ  وَذهَبَ  يُبَشِّ

ْوتُ  وكانَ  الَجبَِل، علَى فأْوفَى أْسلََم، ِمن َساع   وَسَعى  الفََرِس، ِمنَ  أْسَرعَ  الص 

ا ُرنِي، َصْوتَهُ  َسِمْعتُ  الذي َجاَءنِي فَلَم  ،ثَوْ  له نََزْعتُ  يُبَشِّ  إي اهَُما، فََكَسْوتُهُ  بَي 

ِ  ببُْشَراهُ  ، َغْيَرهُما أْملِكُ  ما وهللا   واْنطَلَْقتُ  فَلَبِْستُهَُما، ثَْوبَْينِ  واْستََعْرتُ  يَوَمئذ 

ِ  َرسولِ  إلى  يُهَن ونِي فَْوًجا، فَْوًجا الن اسُ  فَيَتَلَق انِي وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 



226 
 

ِ  تَْوبَةُ  لِتَْهنِكَ : ونَ يقول بالت ْوبَِة،  فَإَِذا الَمْسِجَد، َدَخْلتُ  حت ى: َكْعب   قَالَ  َعلَْيَك، هللا 

ِ  َرسولُ   ُعبَْيدِ  بنُ  طَْلَحةُ  إلَي   فَقَامَ  الن اُس، َحْولَهُ  َجالِس   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 ِ ِ  وهَن انِي، َصافََحنِي حت ى يُهَْرِولُ  هللا   الُمهَاِجِرينَ  ِمنَ  َرُجل   إلَي   قَامَ  ما وهللا 

ا: َكْعب   قَالَ  لِطَْلَحةَ، أْنَساهَا واَل  َغْيَرهُ، ِ  َرسولِ  علَى َسل ْمتُ  فَلَم   هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولُ : قَالَ  وسل َم، عليه  ِمنَ  وْجهُهُ  يَْبُرقُ  وهو وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ُرورِ  َك، ولََدْتكَ  ُمْنذُ  َعلَْيكَ  َمر   يَوم   ْيرِ بخَ  أْبِشرْ : الس   يا ِعنِدكَ  أِمنْ : قُلتُ : قَالَ  أُم 

ِ، َرسولَ  ِ؟ ِعندِ  ِمن أمْ  هللا  ِ  ِعندِ  ِمن بَلْ  اَل،: قَالَ  هللا  ِ  َرسولُ  وكانَ . هللا   َصل ى هللا 

 ذلكَ  نَْعِرفُ  وُكن ا قََمر ، ةُ قِْطعَ  َكأن هُ  حت ى وْجهُهُ، اْستَنَارَ  ُسر   إَذا وسل مَ  عليه هللاُ 

ا منه، ِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  يََدْيهِ  بْينَ  َجلَْستُ  فَلَم   ِمن أْنَخلِعَ  أنْ  تَْوبَتي ِمن إن   هللا 

ِ  إلى َصَدقَةً  َمالِي ِ، َرسولِ  وإلَى هللا  ِ  َرسولُ  قَالَ  هللا  : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 بَخْيبََر، الذي َسْهِمي أُْمِسكُ  فإنِّي: قُلتُ . لَكَ  َخْير   فَهو َمالِكَ  بَْعضَ  َعلَْيكَ  أْمِسكْ 

ِ، َرسولَ  يا: فَقُلتُ  َ  إن   هللا  انِي إن ما هللا  ْدِق، نَج   أَُحدِّثَ  ال أنْ  تَْوبَتي ِمن وإن   بالصِّ

ِ . بَقِيتُ  ما ِصْدقًا، إال   ُ  ْباَلهُ أ الُمْسلِِمينَ  ِمنَ  أَحًدا أْعلَمُ  ما فََوهللا   ِصْدقِ  في هللا 

ِ  لَِرسولِ  ذلكَ  َذَكْرتُ  ُمْنذُ  الَحديثِ  ا أْحَسنَ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا   أْباَلنِي، مم 

ْدتُ  ما ِ  لَِرسولِ  ذلكَ  َذَكْرتُ  ُمْنذُ  تََعم   هذا يَوِمي إلى وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ُ  نِييَْحفَظَ  أنْ  أَلَْرُجو وإنِّي َكِذبًا، ُ  وأَْنَزلَ  بَقِيُت، فِيما هللا   َصل ى َرسولِهِ  علَى هللا 

ُ  تَابَ  لقَدْ : }وسل مَ  عليه هللاُ   قَْولِهِ  إلى{ واألْنَصارِ  والُمهَاِجِرينَ  النبيِّ  علَى هللا 

اِدقِينَ  مع َوُكونُوا} ِ { الص  ُ  أْنَعمَ  ما فََوهللا   هََدانِي أنْ  بَْعدَ  قَط   نِْعَمة   ِمن َعلَي   هللا 

ْساَلِم، ِ  لَِرسولِ  ِصْدقِي ِمن نَْفِسي في أْعظَمَ  لإِْلِ  ال أنْ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى هللا 

َ  فإن   َكَذبُوا، ال ِذينَ  هَلَكَ  كما فأْهلِكَ  َكَذْبتُهُ، أُكونَ   ِحينَ  - َكَذبُوا لِل ِذينَ  قَالَ  هللا 

ِ  َسيَْحلِفُونَ : }وتََعالَى تَبَاَركَ  فَقَالَ  د ،ألحَ  قَالَ  ما َشر   - الَوْحيَ  أْنَزلَ   إَذا لَُكمْ  بالل 

َ  فَإن  } قَْولِهِ  إلى{ اْنقَلَْبتُمْ   وُكن ا: َكْعب   قَالَ  ،{الفَاِسقِينَ  القَْومِ  َعنِ  يَْرَضى ال هللا 

ِ  َرسولُ  منهمْ  قَبِلَ  ال ِذينَ  أُولَئِكَ  أْمرِ  عن الث اَلثَةُ  أي ها تََخل ْفنَا  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  َرسولُ  وأَْرَجأَ  لهْم، واْستَْغفَرَ  فَبَايََعهُمْ  له، َحلَفُوا ِحينَ  وسل مَ   عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ُ  قََضى حت ى أْمَرنَا وسل مَ  ُ  قَالَ  فَبِذلكَ  فِيِه، هللا  {. ُخلِّفُوا ال ِذينَ  الث اَلثَةِ  َوَعلَى: }هللا 

ُ  رَ َذكَ  الذي وليسَ  ا هللا   وإْرَجاُؤهُ  إي انَا، تَْخلِيفُهُ  هو إن ما الَغْزِو، َعنِ  ُخلِّْفنَا مم 

نْ  أْمَرنَا،  .منه فَقَبِلَ  إلَْيهِ  واْعتََذرَ  له َحلَفَ  َعم 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مالك بن كعب:  الراوي
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 [صحيح]:  المحدث حكم خالصة|  5559: الرقم أو الصفحة

ديثِ  في --5 ْدِق، فائِدةُ : الح   .الَحميدةُ  َوعاقِبتُه الصِّ

 صل ى الن بيِّ  أْصحابُ  فََعلَ  َكما بِالنِّْعمِة، والت ْهنِئةُ  بِالَخيِر، الت بشيرُ : وفيه --8

 .وسل م عليه هللا

 .األْشرافِ  َوعادةِ  يَمِ والشِّ  األْخالقِ  َمكاِرمِ  ِمن البَشيرِ  إِْعطاءَ  أن  : وفيه --2

 .َوُمصافَحتُه أْقبَلَ  إِذا إليه والقيامُ  ديني ة ، نِْعمة   لَه تََجد َدت َمن تَْهنِئةُ : وفيه --4

 هللاِ، إلى تَوبتِه يَوم َوأْفَضلها اإِلطالِق، على الَعبدِ  أي امِ  َخيرَ  أن  : وفيه --7

 .تَْوبتَه هللاِ  َوقَبول

 .والَعقَبةِ  بَْدر   أْهلِ  فَضيلةُ : وفيه --7

 .الَمعصيةِ  أْمرِ  ِعظَمُ : وفيه --5

 َوتَفريِطه تَقصيِره َعن الَمْرءِ  إِْخبارُ : وفيه --7

 مجيئه، من بد ال لعذابه وموعد القيامة، يوم للسامري آخر عقاب وهناك -7

 .فيه خلف وال إليه، والصيرورة

      ألقى ثم. ريالسام اتخذه الذي العجل بالنار السالم عليه موسى حرق -7

 وتصفية المنكر استئصال في المتعين الواجب هو وهذا البحر، في رماده

 .آثاره جميع

ِ  َرسولُ  لي قالَ  وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 ةِ وِمئَ  َخْمِسينَ  في فَاْنطَلَْقتُ  بَلَى،: فَقُلتُ  الَخلََصةِ  ِذي ِمن تُِريُحنِي أاَل : وسل مَ 

، أْصَحابَ  وَكانُوا أْحَمَس، ِمن فَاِرس    الَخْيِل، علَى أْثبُتُ  ال وُكْنتُ  َخْيل 

 حت ى َصْدِري علَى يََدهُ  فََضَربَ  وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى للنبيِّ  ذلكَ  فََذَكْرتُ 

 فَما: قالَ  ْهِدي ًامَ  هَاِديًا واْجَعْلهُ  ثَبِّْتهُ، الل هُم  : وقالَ  َصْدِري، في يَِدهِ  أثَرَ  َرأَْيتُ 

 فيه وبَِجيلَةَ، لَِخْثَعَم، باليََمنِ  بَْيتًا الَخلََصةِ  ُذو وكانَ : قالَ  بَْعُد، فََرس   عن وقَْعتُ 

قَهَا فأتَاهَا: قالَ  الَكْعبَةُ، له يُقَالُ  تُْعبَُد، نُُصب   ا: قالَ  وَكَسَرهَا، بالن ارِ  فََحر   ولَم 

 َرسولِ  َرسولَ  إن  : له فقِيلَ  باألْزاَلِم، يَْستَْقِسمُ  َرُجل   ابهَ  كانَ  اليََمَن، َجِرير   قَِدمَ 
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 ِ  هو فَبْينَما: قالَ  ُعنُقََك، َضَربَ  َعلَْيكَ  قََدرَ  فإنْ  هُنَا، هَا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

، عليه وقَفَ  إذْ  بهَا يَْضِربُ  ُ، إال   هَ إلَ  ال أنْ : ولَتَْشهََدن   لَتَْكِسَرن هَا: فَقالَ  َجِرير   هللا 

 أْحَمسَ  ِمن َرُجاًل  َجِرير   بََعثَ  ثُم   وَشِهَد، فََكَسَرهَا: قالَ  ُعنُقََك؟ أَلَْضِربَن   أوْ 

ُرهُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  إلى أْرطَاةَ  أبَا يُْكنَى ا بذلَك، يُبَشِّ  النبي   أتَى فَلَم 

ِ  َرسولَ  يا: قالَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى ، بََعثَكَ  والذي هللا   حت ى ِجْئتُ  ما بالَحقِّ

كَ : قالَ  أْجَرُب، َجَمل   َكأن هَا تََرْكتُهَا  َخْيلِ  علَى وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   فَبَر 

ات   َخْمسَ  وِرَجالِهَا أْحَمسَ   .َمر 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5015: الرقم أو لصفحةا البخاري

ديثِ  في --5  الن اسُ  بهِ  يَْفتتِنُ  ما هَْتكَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى هَْديِهِ  ِمنْ  أن   :الح 

 .يرهِ غَ  أو َحيوان   أو إنسان   أو بِناء   ِمنْ 

لَفِ  هَْدي ِمنْ  أن  : وفيه --8 الحِ  الس   .بالفُتوحِ  البَشيرِ  إرسالَ  الص 

 على والَحث   إزالتِِه، في والُمبالغةُ  وآثارِه، الباطلِ  بإزالةِ  النِّكايةُ : وفيه --2

ْرِكي اتِ  إزالةِ   .الشِّ

 .عنه هللاُ  َرضيَ  هللا َعبدِ  بنِ  َجِريرِ  فَضلُ : وفيه --4

 .وسل م عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  ُدعاءِ  ركةُ بَ : وفيه --7

عاةِ  وإرسالَ  البُعوثِ  بَْعثَ  وسل م عليه هللاُ  صل ى هَْديِهِ  ِمنْ  أن  : وفيه --7  .الد 

 العجل عبادة واقعة إسرائيل بني تاريخ من السالم عليه موسى طوى -88

 التوحيد، مبدأ األبد إلى وقرر األمد، قصيرة زمنية فترة في طرأت التي

 شيء كل وسع شيء، بكل العليم هو، إال إله ال الذي هللا عبادة وأوجب

 اإلله صفات هي وهذه والباطنة، الظاهرة المخلوقات بأحوال الخبير علمه،

 .سواه دون للعبادة المستحق الحق

 يَْوًما بَاِرًزا وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   كانَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ  تُْؤِمنَ  أنْ  اإليَمانُ : قالَ  اإليَماُن؟ ما: فَقالَ  ِجْبِريلُ  فأتَاهُ  اِس،لِلن    وَماَلئَِكتِِه، بالل 

 أنْ : اإلْساَلمُ : قالَ  اإلْساَلُم؟ ما: قالَ . بالبَْعثِ  وتُْؤِمنَ  وُرُسلِهِ  وبِلِقَائِِه، وُكتُبِِه،
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َ، تَْعبُدَ  اَل  وتُقِيمَ  شيئًا، به تُْشِركَ  واَل  هللا  َكاةَ  وتَُؤدِّيَ  ةَ،الص   الَمْفُروَضةَ، الز 

َ  تَْعبُدَ  أنْ : قالَ  اإلْحَساُن؟ ما: قالَ . َرَمَضانَ  وتَُصومَ   تَُكنْ  لَمْ  فإنْ  تََراهُ، َكأن كَ  هللا 

ائِِل، ِمنَ  بأَْعلَمَ  َعْنهَا الَمْسئُولُ  ما: قالَ  الس اَعةُ؟ َمتَى: قالَ  يََراَك، فإن ه تََراهُ   الس 

 البُْهمُ  اإلبِلِ  ُرَعاةُ  تَطَاَولَ  وإَذا َرب هَا، األَمةُ  ولََدتِ  إَذا: أْشَراِطهَا عن بُِركَ وَسأُخْ 

ُ  إال   يَْعلَُمهُن   ال َخْمس   في البُْنيَاِن، في : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   تاََل  ثُم   هللا 

َ  إن  } وهُ : فَقالَ  أْدبَرَ  ثُم   يَةَ،اآل[ 24: لقمان{ ]الس اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا   يََرْوا فَلَمْ  ُرد 

 .ِدينَهُمْ  الن اسَ  يَُعلِّمُ  َجاءَ  ِجْبِريلُ  هذا: فَقالَ  شيئًا،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  10: الرقم أو الصفحة

 لكل   كان بْينهما قُِرنَ  إذا واإليمانَ  اإلسالمَ  أن   على َداللة  : الحديثِ  وفي --8

 .اآلَخرِ  في يَدُخلُ  ما فيه دَخلَ  أحُدهما أُفِرد فإذا ،معنًى منهما

: تعالى كقولِه آَدَم؛ بني ُصَورِ  في المالئكةِ  تَشك لِ  على َداللة  : أيًضا وفيه --8

 [.85: مريم{ ]َسِوي ًا بََشًرا لَهَا فَتََمث لَ }

 .والُمراقَبةِ  اإلخالصِ  ِعظَمِ  بَيانُ : وفيه --2

 ذلك يَنقُصُ  وال أْدري، ال: يقولُ  يَعلَُمه ال اعم   ُسئِلَ  إذا العالِمَ  أن  : وفيه --4

 .ِعلِمه وُوفورِ  وتَقواهُ  َوَرِعه على يُدل   بلْ  َجاللتِه، ِمن

 األنبياء بعصمة قادحة معصية وبلحيته أخيه برأس موسى أخذ يكن لم -88

 عن قويا تعبيرا هذا كان وإنما الطاغين، بعض زعم كما السالم، عليهم

 وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول كان وهكذا لنفسه، ال لل وغضبا إنكاره،

 هذا في والغضب. هللا محارم انتهكت إذا يغضب وإنما لنفسه، يغضب ال

 أمارات ظهور يستغرب وال يستنكر وال مذموم، غير محمود الموضع

 مجرى هارون أخاه السالم عليه موسى أجرى وقد النفس، على الغضب

 حال في بنفسه الرجل يصنع ما به فصنع ريكه،وش أخاه كان ألنه نفسه

 أصابعه، ويفتل شفتيه، على يعض قد المتفكر الغضبان فإن والغضب، الفكر

        (509/00 :الرازي تفسير )  لحيته ويقبض
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 فيما السالم عليه موسى أخاه عذر السالم عليه هارون أن ذلك على والدليل

 نظره، وجهة له ليبين أعصابه، وهدأ استمهله أنه األمر في ما وكل فعل،

 .اجتهاده ووجه

: وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى للنبيِّ  قالَ  َرُجاًل  أن   وفي الصحيح عن أبي هريرة

دَ  تَْغَضبْ  ال: قالَ  أْوِصنِي،  .تَْغَضبْ  ال: قالَ  ِمَراًرا، فََرد 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7557: الرقم أو الصفحة

 طه سورة] القرآن عن المعرض وجزاء القرآني القصص من العبرة -55

       [505 الى 88 اآليات( :00)

ذلِك   ل ي ك   ن قُصُّ  ك  ب ق   ق د   ما أ ن باءِ  ِمن   ع  ق د   س  را   ل ُدنَّا ِمن   آت ي ناك   و  ن  ( 88) ِذك   م 

ض   ر  ن هُ  أ ع  ِملُ  ف إِنَّهُ  ع  م   ي ح  ةِ  ي و  را   ال قِيام  ساء   فِيهِ  خالِِدين  ( 500) ِوز   ل هُم   و 

م   ال   ةِ ال قِيام   ي و  م  ( 505) ِحم  ورِ  فِي يُن ف خُ  ي و  ُشرُ  الصُّ ن ح  ِرِمين   و  ئِذ   ال ُمج  م   ي و 

قا   را   إاِلَّ  ل بِث تُم   إِن   ب ي ن ُهم   ي ت خاف تُون  ( 500) ُزر  ش  نُ  (500) ع  ل مُ  ن ح   بِما أ ع 

ث لُهُم   ي قُولُ  إِذ   ي قُولُون   م إاِلَّ  ل بِث تُم   إِن   ط ِريق ة   أ م   (505) ا  ي و 

 التفسير

 وخبر وفرعون، موسى خبر -الرسول أيها- عليك قصصنا ما مثل - 77

 لك، تسلية لتكون واألمم األنبياء من سبقوك من أخبار عليك نقص   قومهما

 .تذكر من به يتذكر قرآنا عندنا من أعطيناك وقد

 بما يعمل ولم به، يؤمن فلم عليك المنزل القرآن هذا عن أعرض من - 888

 .أليًما عقابًا ومستحق ًا عظيًما، إثًما حاماًل  القيامة يوم يأتي فإنه ه؛في

 يوم يحملونه الذي العمل وبئس دائًما، العذاب ذلك في ماكثين - 888

 .القيامة

 في الكفار ونحشر للبعث، الثانية النفخة الصور في الَملَك ينفخ يوم - 888

 .اآلخرة أهوال من القوه ما شدة من وعيونهم ألوانهم لتغي ر ُزْرقًا اليوم ذلك
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 .ليال عشر إال الموت بعد البَْرَزخ في لبثتم ما: بقولهم يتهامسون - 882

 أوفرهم يقول إذ شيء، منه يفوتنا ال به، يتسارون بما أعلم نحن - 884

 .أكثر ال واحًدا يوًما إال البَْرَزخ في لبثتم ما: عقال

 ندقرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والس

 :يأتي ما على اآليات دلت

 يستعبر وعظة، عبرة وأحوالهم األمم أخبار من القرآن قصص في إن -8

 في وزيادة صدقه، على ودليال للنبي، وسلوة المكلفون، العقالء يتعظ أو بها

        .معجزاته

 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إال   نَبِي   األْنبِياءِ  ِمنَ  ما     وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإن ما البََشُر، عليه ، هللا   أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَي 

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(5895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أن  : الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 .القيامةِ  يومَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --8

 وشرف واألفراد، والشعوب مملَل ومواعظ تذكير كله العظيم والقرآن -8

 .إنسان لكل عظمي ونعمة خاصة، وللعرب لإلنسانية وفخر

: قالَ  وَعل َمهُ، القُْرآنَ  تََعل مَ  َمن َخْيُرُكمْ  وفي الصحيح عن عثمان بن عفان

ْحَمنِ  عبدِ  أبو وأَْقَرأَ  اجُ  كانَ  حت ى ُعْثماَن، إْمَرةِ  في الر   الذي وذاكَ : قالَ  الَحج 

 .هذا َمْقَعِدي يأْقَعَدنِ 
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عفان بن عثمان:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1005: الرقم أو الصفحة البخاري

 .وتعليِمه تعل ِمه وفَضلِ  القُرآنِ  َشرفِ  بَيانُ : الحديثِ  وفي --5

 ألن ه الُمؤمنيَن؛ خيرُ  وأن ه وُمعلِِّمه، القُرآنِ  حاِملِ  فَضلِ  بيانُ : وفيه --8

 .وإفادةً  نَفًعا أعظَُمهم

 وشكِركَ  ذكِرك على أعني اللهم   وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

 . عبادتِكَ  وحسنِ 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 |  حسن:  المحدث حكم خالصة|  997: الرقم أو الصفحة المسند

(( أصبهان تاريخ)) في نعيم وأبو ،(0051) البزار خرجهأ:  التخريج

(0/055.) 

 أخذَ  وسل مَ  علَيهِ  هللا   صل ى هللا   رسولَ  أن   وفي الصحيح عن معاذ بن جبل

ِ  ُمعاُذ، يا: وقالَ  بيِدِه، ِ  ألحب َك، إنِّي وهللا   يا أوصيكَ : فقالَ  ألحب ك، إنِّي وهللا 

 وُشْكِرَك، ِذْكِرَك، على أعنِّي الل هم  : تقولُ  صالة   لِّ ك ُدبُرَ  في تَدعن   ال معاذُ 

 عبادتِكَ  وُحسنِ 

 داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  جبل بن معاذ:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5100: الرقم أو الصفحة

 يؤمن ولم عنه، أعرض لمن شديد وعيد أيضا ففيه نعمة، القرآن أن وكما -2

 والحمل العظيم اإلثم يتحمل -المعرض أي -فهو فيه، بما يعمل ولم به،

 الذي الحمل وبئس جهنم، وجزاؤه جزائه، في يقيم حيث القيامة، يوم الثقيل

 .القيامة يوم حملوه

 المعاقب على ثقلها في تشبيها وزرا، سميت الثقيلة، العقوبة هو :والوزر

 .اإلثم وهو الوزر جزاء ألنها أو الحامل، حمل بثقل
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 أنه -وثانيهما مؤبد، مخلد أنه -أحدهما: شيئان تبين كما الوزر ذلك وصفة

 .محموال أي حمال، الوزر هذا أسوأ ما

، لَِرُجل   الَخْيلُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة ، َولَِرُجل   أَْجر   َرُجل   وعلَى ِسْتر 

؛ ا ِوْزر  ِ، َسبيلِ  في َربَطَهَا فََرُجل  : أَْجر   له ال ذي فأم   أَوْ  َمْرج   في بهَا فأطَالَ  هللا 

ْوَضِة، أَوِ  الَمْرجِ  ِمنَ  ذلكَ  ِطيَلِهَا في أََصابَتْ  فَما َرْوَضة ،  له َكانَتْ  الر 

 آثَاُرهَا َكانَتْ  َشَرفَْيِن، أَوْ  َشَرفًا فَاْستَن تْ  هَا،ِطيَلُ  اْنقَطَعَ  أن هُ  ولو َحَسنَات ،

تْ  أن هَا ولو له، َحَسنَات   َوأَْرَواثُهَا  يَْسقَِي، أَنْ  يُِردْ  َولَمْ  منه فََشِربَتْ  بنَهَر ، َمر 

 يَْنسَ  لَمْ  ثُم   َوتََعف فًا، تََغنِّيًا َربَطَهَا َوَرُجل  . أَْجر   لِذلكَ  فَهي له، َحَسنَات   ذلكَ  كانَ 

ِ  َحق    َوِريَاءً  فَْخًرا َربَطَهَا َوَرُجل  . ِسْتر   لِذلكَ  فَهي ظُهُوِرهَا؛ َواَل  ِرقَابِهَا في هللا 

ِ  َرُسولُ  َوُسئِلَ . ِوْزر   ذلكَ  علَى فَهي اإلْساَلِم، ألْهلِ  َونَِواءً   عليه هللاُ  صل ى هللا 

ةُ  الَجاِمَعةُ  اآليَةُ  هِذه إاِل   َشيء   فِيهَا ي  َعلَ  أُْنِزلَ  ما: فَقالَ  الُحُمِر، َعنِ  وسل مَ  : الفَاذ 

ة   ِمْثقَالَ  يَْعَملْ  فََمنْ } ة   ِمْثقَالَ  يَْعَملْ  َوَمنْ *  يََرهُ  َخْيًرا َذر  ا َذر  { يََرهُ  َشر ً

 [.7 ،5: الزلزلة]

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0055: مالرق أو الصفحة

 بنحوه( 895) ومسلم ،( 0055) البخاري أخرجه:  التخريج

ديثِ  وفي  إذا والبَركةِ  الَخيرِ  من نواِصيها في يكونُ  وما الَخيلِ  فْضلُ : الح 

 .الط اعةِ  في اتِّخاُذها كان

 أن ُكلِّفَ  ؛ حقِّها بغيرِ  أرًضا أخذ من وفي الصحيح عن يعلي بن مرة الثقفي

 حشرِ الم إلى ترابَها يحملَ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الثقفي مرة بن يعلى:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5979: الرقم أو الصفحة الترغيب

(( المسند)) في حميد بن وعبد ،(55178) أحمد أخرجه:  التخريج

 (785( )00/050) والطبراني ،(507)

ديثِ  وفي  . أْصحابِها من األْرضِ  َسِرقةِ  ُعقوبةِ  تَْغليظِ  بَيانُ : الح 
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 للبعث الثانية النفخة الصور في ينفخ الذي اليوم هو القيامة يوم إن -4

 .الحشر إلى الناس به يدعى فيه ينفخ قرن: والصور. والحساب والحشر

 زرق المشركين، أي المجرمين، لحشر سببا الصور في النفخ يكون -7

 .يكابدونها التي األهوال وشدة العطش شدة من واألبدان عيونال

ورِ  وصاِحبُ  أنَعمُ  كيفَ  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  التقَم قد الص 

 هللاِ  رسولَ  يا:  قُْلنا:  قال ؟(  ينفُخَ  أنْ  يُؤَمرُ  متى ينتِظرُ  جبهتَه وَحنَى القَْرنَ 

 الوكيلُ  ونِعمَ  هللاُ  اَحْسبُن:  قولوا: )  قال ؟ يوَمئذ   نقولُ  فما

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  900: الرقم أو الصفحة حبان ابن صحيح تخريج

 الشيخين شرط على صحيح إسناده

 ا،شيئً  بهَا أُْعِطيَ  له ِسْلَعةً  يَْعِرضُ  يَهُوِدي   بْينَما وفي الصحيح عن أبي هريرة

 عليه ُموَسى اْصطَفَى َوال ِذي اَل،: قالَ  الَعِزيِز، عبدُ  َشك   يَْرَضهُ، لَمْ  أَوْ  َكِرهَهُ،

: تَقُولُ : قالَ  َوْجهَهُ، فَلَطَمَ  األْنَصارِ  ِمنَ  َرُجل   فََسِمَعهُ : قالَ  البََشرِ  علَى الس اَلمُ 

ُ  َصل ى هللاِ  سولُ َورَ  البََشرِ  علَى الس اَلمُ  عليه ُموَسى اْصطَفَى َوال ِذي  عليه هللا 

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولِ  إلى اليَهُوِدي   فََذهَبَ  قالَ  أَْظهُِرنَا؟ بْينَ  َوَسل مَ   َوَسل َم، عليه هللا 

ةً  لي إن   القَاِسمِ  أَبَا يا: فَقالَ   َرسولُ  فَقالَ  َوْجِهي، لَطَمَ  فاَُلن  : َوقالَ  َوَعْهًدا، ِذم 

ُ  َصل ى هللاِ   َوال ِذي هللاِ، َرسولَ  يا قاَل،: قالَ  َوْجهَهُ؟ لَطَْمتَ  لِمَ : َوَسل مَ  عليه هللا 

 فََغِضبَ : قالَ  أَْظهُِرنَا، بْينَ  َوأَْنتَ  البََشرِ  علَى الس اَلمُ  عليه ُموَسى اْصطَفَى

ُ  َصل ى هللاِ  َرسولُ   ال: قالَ  ثُم   َوْجِهِه، في الَغَضبُ  ُعِرفَ  حت ى َوَسل مَ  عليه هللا 

لُوا ورِ  في يُْنفَخُ  فإن ه هللاِ، أَْنبِيَاءِ  بْينَ  تُفَضِّ  َوَمن الس َمَواتِ  في َمن فَيَْصَعقُ  الص 

ُ، َشاءَ  َمن إال   األْرضِ  في لَ  فأُكونُ  أُْخَرى، فيه يُْنفَخُ  ثُم  : قالَ  هللا   بُِعَث، َمن أَو 

لِ  في أَوْ   أَْدِري فال بالَعْرِش، آِخذ   س اَلمُ ال عليه ُموَسى فَإَِذا بُِعَث، َمن أَو 

 ِمن أَْفَضلُ  أََحًدا إن  : أَقُولُ  َواَل  قَْبلِي، بُِعثَ  أَوْ  الط وِر، يَومَ  بَصْعقَتِهِ  أَُحوِسبَ 

 .الس اَلمُ  عليه َمت ى بنِ  يُونُسَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم صةخال|  0050: الرقم أو الصفحة
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 (.0050) ومسلم ،(0551 ،0555) البخاري أخرجه:  التخريج

ديثِ  وفي ة   لهم َمن على االعتِداءِ  عن الن هيُ  :الح   .وعهد   ِذم 

ُ  صل ى الن بيِّ  إلى أعرابي   جاءَ  ن عبد هللا بن عمرووفي الصحيح ع  علْيهِ  هللا 

ورُ  ما قالَ  وسل مَ   فيهِ  يُنفَخُ  قرن   قالَ  الص 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0500: الرقم أو الصفحة الترمذي

ديثِ  هذا وفي  أن ه: َعنهما هللاُ  َرِضي العاصِ  بنِ  وعمرِ  بنُ  هللاِ  عبدُ  ي حكي الح 

ْحراءَ  يسُكنونَ  كانوا مم ن: أي ،"أعرابي   جاء"  الن بيِّ  إلى" الُمُدنَ  ال الص 

وُر؟ ما: قال" فسأَله" وسل م علَيه هللاُ  صل ى  وحقيقةُ  معنى ما: أي ،"الص 

ورِ   قَْرن  : قال" وسل م هعلَي هللاُ  صل ى الن بي   فأجابه القرآِن، في المذكورِ  الص 

 ليقومَ  القيامِة؛ يومَ  إسرافيلُ  فيه يَنفُخُ  ما وهو كالبُوِق، هو: أي ،"فيه يُنفَخُ 

 .العالَمينَ  لَربِّ  الن اسُ 

 بعضَ  يُفسِّرُ  كان وسل م عليه هللا صل ى النبي   أن   بيانُ : الحديثِ  وفي --5

 .بنَْفِسه القرآنِ  معاني

ورِ ا وجودِ  إثباتُ : وفيه --8  بذلك الُموك لُ  الَملَكُ  إسرافيلُ  فيه يَنفُخُ  الذي لص 

 .تعالى هللاِ  قِبلِ  ِمن

 أمثالَ  القيامةِ  يومَ  المتََكبِّرونَ  يُحَشرُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمرو

جالِ  ُصَورِ  في الذ رِّ  ل   يغشاهمُ  الرِّ  في سجن   إلى يُساقونَ  ، َمكان   كلِّ  من الذ 

 طينةَ  الن ارِ  أَْهلِ  ُعصارةِ  من يَسقونَ  األَْنيارِ  نارُ  تعلوهُم بولُسَ  ىيسم   َجهَن مَ 

 الخبالِ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  0580: الرقم أو الصفحة الترمذي

 (7755) وأحمد له، واللفظ( 0580) الترمذي أخرجه:  التخريج

 .عاقِبَتِهم ُسوءِ  وبيانُ  والمتكبِّرين، الِكْبرِ  َذم  : الحديثِ  وفي --5
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دُ : وفيه --8  .منها هللاُ  أعاَذنا الن اِر، في الَعذابِ  أنواعِ  تَعد 

 بَْيضاءَ  أْرض   علَى القِياَمةِ  يَومَ  الن اسُ  يُْحَشرُ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 .ألَحد   َمْعلَم   فيها ليسَ : َغْيُرهُ  أوْ  َسْهل   قالَ  نَقِي   َصةِ َكقُرْ  َعْفراَء،

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7105: الرقم أو الصفحة

 .القيامة يوم هولِ  ِعظَمُ  :الحديث في --5

 ليكونَ  القيامة؛ يوم بجزئي ات واإلعالم القدرةِ  عظيمِ  على دليل  : وفيه --8

 .الهول ذلك من نفسه فيُخلِّص بصيرة، على السامعُ 

 ُعراةً  ُحفاةً  القِياَمةِ  يَومَ  الن اسُ  يُْحَشرُ  ي الصحيح عن عائشة أم المؤمنينوف

جالُ  النِّساءُ  هللاِ، َرسولَ  يا: قُلتُ  ُغْراًل   بَْعض ، إلى بَْعُضهُمْ  يَْنظُرُ  َجِميًعا والرِّ

ُ  َصل ى قالَ   إلى هُمْ بَْعضُ  يَْنظُرَ  أنْ  ِمن أَشد   األْمرُ  عائَِشةُ  يا: وسل مَ  عليه هللا 

 .بَْعض  

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0918: الرقم أو الصفحة

 (.0918) ومسلم ،(7105) البخاري أخرجه:  التخريج

: قََرأَ  ثُم   ُغْراًل، ُعَراةً، ُحفَاةً، تُْحَشُرونَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

لَ  بََدْأنَا كما} لُ [ 884: األنبياء{ ]فَاِعلِينَ  ُكن ا إن ا َعلَْينَا َوْعًدا ِعيُدهُ نُ  َخْلق   أَو   فأو 

َماِل، َوَذاتَ  اليَِمينِ  َذاتَ  أَْصَحابِي ِمن بِرَجال   يُْؤَخذُ  ثُم   إِْبَراِهيُم، يُْكَسى َمن  الشِّ

ينَ  يََزالُوا لَمْ  إن هُمْ : فيُقَالُ  أَْصَحابِي،: فأقُولُ   فَاَرْقتَهُْم، ُمْنذُ  بِِهمْ أَْعقَا علَى ُمْرتَدِّ

الِحُ  الَعْبدُ  قالَ  كما فأقُولُ   ُدْمتُ  ما َشِهيًدا عليهم َوُكْنتُ : }َمْريَمَ  ابنُ  ِعيَسى الص 

ا فيهم، قِيبَ  أَْنتَ  ُكْنتَ  تََوف ْيتَنِي فَلَم   إنْ  َشِهيد ، شيء   ُكلِّ  علَى َوأَْنتَ  عليهم، الر 

ْبهُمْ  : المائدة{ ]الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  أَْنتَ  فإن كَ  لهمْ  تَْغفِرْ  وإنْ  ،ِعبَاُدكَ  فإن هُمْ  تَُعذِّ

دُ : قالَ  ،[887 ، يُوُسفَ  بنُ  ُمَحم  ِ، عبدِ  أَبِي عن ُذِكرَ  الفََرْبِري   قَبِيَصةَ، عن هللا 

وا ال ِذينَ  الُمْرتَد ونَ  هُمُ : قالَ  ُ  َرِضيَ  بَكر   أَبُو فَقَاتَلَهُمْ  بَْكر   أَبِي َعْهدِ  علَى اْرتَد   هللا 

 .عْنه
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 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0555: الرقم أو الصفحة البخاري

 .الَغيبِ  عنِ  وسل م علَيه هللاُ  صل ى إخباُره: الحديثِ  في --5

 .وسل م علَيه هللاُ  صل ى إبراهيمَ  فَضلُ : وفيه --8

 .الس الم عليه َمريمَ  ابنِ  عيسى فَضلُ : وفيه --2

 .فيه وما الَحشرِ  بيانُ : وفيه --4

يصة   غيِرهم أو األنبياءِ  من أحًدا يَخص   قَد هللاَ  أن  : وفيه --7  بها يَتَمي ز بِخصِّ

 .الُمطلَق الفَضلَ  كَ ذل يُوِجب وال غيِره، َعن

 ليال، عشر إال الدنيا في لبثتم ما: قائلين القيامة يوم المجرمون يتسار -7

 القيامة، يوم أهوال من يرون ما لشدة الدنيا في مقامهم مدة يستقصرون

 لبثوا ما أنهم: نفسه عند وأعلمهم وأعقلهم قوال، أعدلهم أي أمثلهم إلى ويخيل

  .أقل أو يوم مثل يأ واحدا يوما إال الدنيا في

( 00) طه سورة]   القيامة يوم والناس والجبال األرض أحوال -51

                       [550 الى 501 اآليات:

ئ لُون ك   ي س  نِ  و  بِّي ي ن ِسفُها ف قُل   ال ِجبالِ  ع  فا   ر  ُرها( 501) ن س  فا   قاعا   ف ي ذ  ف ص   ص 

جا   فِيها ت رى ال( 507) ال ِعو  ت و  ئِذ  ( 505) ا  أ م  م  اِعي   ي تَّبِعُون   ي و  ج   ال الدَّ  ِعو 

ع تِ  ل هُ  ش  خ  واتُ  و  منِ  األ  ص  ح  عُ  ف ال لِلرَّ م  سا   إاِلَّ  ت س  ئِذ  ( 509) ه م  م   ت ن ف عُ  ال ي و 

ةُ  ن   إاِلَّ  الشَّفاع  منُ  ل هُ  أ ِذن   م  ح  ِضي   الرَّ ر  ال   ل هُ  و  ل مُ (508) ق و   أ ي ِديِهم   ب ي ن   ما ي ع 

ما ل ف ُهم   و  ال خ  ن تِ ( 550) ِعل ما   بِهِ  يُِحيطُون   و  ع  يِّ  ال ُوُجوهُ  و  ق د   ال ق يُّومِ  لِل ح   و 

ن   خاب   ل   م  م  ن  ( 555) ظُل ما   ح  م  ل   و  م  الِحاتِ  ِمن   ي ع  ُهو   الصَّ ِمن   و   ف ال ُمؤ 

ال ظُل ما   ي خافُ  ما   و   (550) ه ض 

 التفسير

: لهم فقل القيامة، يوم الجبال حال عن -الرسول أيها- ويسألونك - 887

 .هباءً  فتكون ويُْذِريها، أصولها من ربي يقتلعها الجبال
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 .نبات وال عليها بناء ال مستوية تحملها كانت التي األرض فيترك - 887

 وال مياًل  استوائها تمام من األرض في -إليها النانظر أيها- ترى ال - 885

 .انخفاًضا وال ارتفاًعا

 لهم معدل ال، المحشر إلى الداعي صوت الناس يتبع اليوم ذلك في - 887

 إال اليوم ذلك في تسمع فال رهبة، للرحمن األصوات وسكتت اتباعه، عن

 .خفي ًا صوتا

 له أذن شافًعا إال شافع أي من الشفاعة تنفع ال العظيم اليوم ذلك في - 887

 .الشفاعة في قوله ورضي يشفع، أن هللا

 ما ويعلم الساعة، أمر من الناس يستقبله ما سبحانه هللا يعلم - 888

 .علًما وصفاته هللا بذات العباد جميع يحيط وال دنياهم، في استدبروه

 بأمور القائم يموت، ال الذي للحي واستكانت العباد، وجوه ودل ت - 888

 موارد نفسه بإراده اإلثم حمل من خسر وقد وتصريفها، بتدبيرها عباده

 .الهالك

 جزاءه فسينال ورسله بالل مؤمن وهو الصالحة األعمال يعمل ومن - 888

 عمله لثواب نقًصا وال يفعله، لم بذنب يعذ ب بأن ظلًما يخاف وال، وافيًا

 .الصالح

  قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما اآليات من يفهم

 تصير ثم أصولها، من قلعا عفتقل تعالى، هللا بأمر القيامة يوم الجبال تتبدد -8

 أرضا مواضعها ويذر وهكذا، هكذا الرياح تطيرها المنفوش كالصوف

 وال رابية وال واديا يومئذ األرض في ترى ال بناء، وال نبات بال ملساء

: ثالث بصفات األرض وصف تعالى فإنه وعليه مرتفعا، وال منخفضا مكانا

 فيها عوج وال عليها، نبات ال أي وصفصفا ملساء، مستوية أي قاعا كونها

 .مرتفع وال منخفض ال أي أمتا، وال
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ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  أََخذَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  بيَِدي َوَسل مَ  عليه هللا 

ُ  َخلَقَ : فَقالَ  ْبِت، يَومَ  الت ْربَةَ  َوَجل   َعز   هللا   األَحِد، يَومَ  الِجبَالَ  فِيهَا َوَخلَقَ  الس 

 يَومَ  الن ورَ  َوَخلَقَ  الث اَلثَاِء، يَومَ  الَمْكُروهَ  َوَخلَقَ  االْثنَْيِن، يَومَ  الش َجرَ  َوَخلَقَ 

َواب   فِيهَا َوبَث   األْربَِعاِء،  الَعْصرِ  بَْعدَ  الس اَلمُ  عليه آَدمَ  َوَخلَقَ  الَخِميِس، يَومَ  الد 

 فِيما الُجُمَعِة، َساَعاتِ  ِمن ة  َساعَ  آِخرِ  في الَخْلِق، آِخرِ  في الُجُمَعِة، يَومِ  ِمن

 .الل ْيلِ  إلى الَعْصرِ  بْينَ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0598: الرقم أو الصفحة

 .الَعَجلَةِ  َوَعدمِ  األُمورِ  في الت َؤَدةِ  فَضلُ : الحديثِ  وفي

ن   وفي الصحيح عن أم شريك الِ  ِمنَ  الن اسُ  لَيَفِر   أُم   قالَتْ  الِجباِل، في الد ج 

؟ الَعَربُ  فأْينَ  هللاِ، َرسولَ  يا: َشِريك    .قَلِيل   هُمْ : قالَ  يَوَمئذ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  شريك أم:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0851: الرقم أو الصفحة

ديثِ  هذا وفي الُ  يَظهرُ  ِعنَدما أن ه وسلَّم عليهِ  هللاُ  صلَّى النَّبيُّ  يُخبرُ  الح   الد ج 

ن  : )فَقال ِمنه الن اسُ  َسيَفِر   الِ  منَ  الن اسُ  لَيَفِر   ِمن فيَفِروا ،(الِجبالِ  في الد ج 

وا للس المةِ  طلبًا فِْتنَتِه،  هللاُ  صل ى الن بي   َشريك   أُم   فَسألتْ  الِجباِل، في لِيَستقر 

؟ العربُ  فَأينَ  هللاِ، َرسولَ  يا: فَقالت وسل م، عليهِ   حالُ  كانَ  إذا: يَعني! يَومئذ 

 وأَهلِه، اإِلسالمِ  عنِ  الُمدافعونَ  هللاِ  َسبيلِ  في الُمجاهدونَ  فأينَ  هَذا، الن اس

 هُم: وسل م عليهِ  هللاُ  صل ى الن بي   فَقال هللاِ، أَعداءِ  صولةَ  أَهلِه عنْ  المانعونَ 

 . قَليل  

 عليه إسرافيل ويتبعون المحشر، قائد وراء القيامة يوم الناس يسير -8

 وال يزيغون ال دعائه، عن لهم لمعد ال الصور، في نفخ إذا السالم

 من وتسكن األصوات وتذل .عنه يحيدون وال إليه يسرعون بل ينحرفون،

وإليك تفسير الهمس  .خفيا حسا أو خفيا، صوتا إال تسمع فال الرحمن، أجل

 في السنة 
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:  فقال ، همسَ  صلى إذا كان وفي الصحيح عن صهيب بن سنان الرومي

:  فقال ، قومهِ  من جنودا أعطيَ  األنبياءِ  من بيان ذكرتُ  إني ؟ لذلكَ  أفطنتُم

 إليهِ  هللاُ  فأوحى ، شبهها كلمةً  أو ؟ هؤالءِ  يقاتلُ  من أو ، هؤالءِ  يُكافِيء من

 أو ، الجوعُ  أو ، عدوهُم عليِهم أسلطَ  أن:  ثالث   إحَدى لقومكَ  اختَرْ  أن

 ، هللاِ  نبي أنت ، إليكَ  ذلكَ  نكلُ :  فقالوا ؟ ذلكَ  في قومهُ  فاستشارَ  ، الموتُ 

 أما رب   يا:  فقال ، الصالةِ  إلى فزعوا ، فزعوا إذا وكانوا ، فصل ى فقال

 فماتَ  ، أيام   ثالثةَ  الموتُ  عليِهم فسلطَ  ، الموتُ  ولكن ، فال ، العدو   أو الجوعُ 

 وبكَ  ، أُقاتلُ  بك اللهم  :  أقولُ  أني ترونَ  الذي فهمِسي ، ألفا سبعونَ  منهم

 باللِ  إال قوة وال ولح وال ، أصاِولُ 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الرومي سنان بن صهيب:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  5075: الرقم أو الصفحة الصحيحة السلسلة

 الشيخين شرط على صحيح إسناده

ِ  رسولُ  كانَ  وفي الصحيح  عن صهيب بن سنان الرومي ُ  صل ى هللا   علَيهِ  هللا 

كُ  بعِضِهم قَولِ  في والهمسُ  - همسَ  العصرَ  صل ى إذا وسل مَ   كأن هُ  شفتَيهِ  تحر 

ِ  رسولَ  يا إن كَ :  لَهُ  فقيلَ  - يتََكل مُ   نبي ًا إن  :  قالَ  ؟ هَمستَ  العصرَ  صل يتَ  إذا هللا 

تِهِ  أُْعِجبَ  كانَ  األنبياءِ  منَ  ُ  فأوَحى ؟ لِهَؤالءِ  يقومُ  َمن:  فقالَ  بأُم   أن إليهِ  هللا 

هُم علَيهم أُِسلِّطَ  أن وبينَ  منهُم أنتقمَ  أن بينَ  َخيِّرهُم  ، النِّقمةَ  فاختاروا ، َعدو 

 ألفًا َسبعونَ  يَوم   في منهُم فماتَ  ، الَموتَ  علَيهمُ  فسل طَ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الرومي سنان بن صهيب:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0050: الرقم أو الصفحة الترمذي

ؤِ  تعالى هللاِ  إلى األُمورِ  نِسبةِ  إلى اإلرشادُ  :الحديثِ  وفي  الَحولِ  من والتبر 

ِة،  .َغيِره في أو نْفِسه في يُعِجبُه ما اإلنسانُ  رأى إذا ُخصوًصا والقو 

 في قوله ورضي الرحمن، له أذن من شفاعة إال أحدا الشفاعة تنفع ال -2

      .الشفاعة

ُ  خل صَ  إذا  وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري  الن ارِ  منَ  المؤمنينَ  هللا 

نيا في لَه يَكونُ  الحقِّ  في لصاحبِه أحِدكم مجادلةُ  فما وأمنوا  مجادلةً  أشد   الد 
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 إخوانُنا رب نا يقولونَ  قالَ  الن ارَ  أدخلوا ال ذينَ  إخوانِهمُ  في لربِّهم المؤمنينَ  منَ 

ونَ  معنا ويصومونَ  معنا يصل ونَ  كانوا  فيقولُ  الن ارَ  فأدخلتَهمُ  معنا ويحج 

 الن ارُ  تأكلُ  ال وِرهمبص فيعرفونَهم فيأتونَهم منهم عرفتُم من فأخرجوا اذهبوا

 إلى أخذتهُ  من ومنهم ساقيهِ  أنصافِ  إلى الن ارُ  أخذتهُ  من فمنهم صوَرهم

 من أخرجوا يقولُ  ثم   أمرتَنا قد من أخرجنا رب نا فيقولونَ  فيخرجونَهم كعبيهِ 

 دينار   نصفِ  وزنُ  قلبِه في كانَ  من ثم   اإليمانِ  منَ  دينار   وزنُ  قلبِه في كانَ 

 هذا يصدِّق لم فمن سعيد   أبو قالَ  خردل   من حب ة   مثقالُ  قلبِه في كانَ  من ثم  

َ  إِن   فليقرأ ة   ِمْثقَالَ  يَْظلِمُ  اَل  هللا   لَُدْنهُ  ِمنْ  َويُْؤتِ  يَُضاِعْفهَا َحَسنَةً  تَكُ  َوإِنْ  َذر 

 َعِظيًما أْجًرا

 ابن صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  15: الرقم أو الصفحة ماجه

 (915(( )السنة)) في عاصم أبي ابن أخرجه:  التخريج

 تعالى هللاِ  ُرؤيةِ  إثباتُ : منها َمسائَل؛ على بِرواياتِه الحديثُ  هذا اشتََملَ  وقد

الحينَ  شفاعةِ  ثم   واألنبياِء، المالئكةِ  َشفاعةِ  إثباتُ  وكذلك القِيامِة، يومَ   ِمن الص 

 .الن ارِ  ِمن إخوانِهم إلخراجِ  تعالى هللاِ  إلى وإلحاِحهم الُمؤمنيَن،

 .ِعباِده على وفْضلِه هللاِ  مةِ رح َسَعةِ  بيانُ : الحديثِ  وفي --5

 هللاُ  يُْخِرُجهم ثم   َمعاصيهم، قْدرِ  على يُعذ بونَ  الُمسلمينَ  ُعصاةَ  أن  : وفيه --8

 .الش افعينَ  بَشفاعةِ  ثم   بفْضلِه، الن ارِ  ِمن

 ، الذِّراعُ  منها إليهِ  فُدفِعَ  ، بلحم   هللاِ  رسولُ  أُتِىَ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

 وهلْ  ، القياَمةِ  يومَ  الناسِ  سيدُ  أنا:  قال ثُم   ، نَْهَسةً  منها فنَهَسَ  ، ْعِجبُهُ تُ  وكانتْ 

 بعضُ  فيقولُ  ، واحد   صعيد   في واآلخرينَ  األولينَ  هللاُ  يجمعُ  ؟ ذلِكَ  لِمَ  تدرونَ 

 أاَل  ؟ بلََغُكمْ  قَدْ  ما إلى تَرونَ  أاَل  ؟ فيه أنتم ما إلى تَرونَ  أاَل :  لبعض   الناسِ 

 ، آدمُ  أبوكم:  لبعض   الناسِ  بعضُ  فيقولُ  ؟ َربُِّكمْ  إِلَى لَُكمْ  يشفَعُ  َمنْ  ونَ تنظر

 ما إِلَى تََرى أاَل  ، ربِّكَ  إِلَى لنا فاشفع ، البشرِ  أبو أنتَ :  فيقولونَ  ، آدمَ  فيأتونَ 

 غضبًا مَ اليو َغِضبَ  قَدْ  ربِّي إِن  :  آدمَ  فيقولُ  ؟ بلََغنا قَدْ  ما تََرى أاَل  ؟ فيِهِ  نَْحنُ 

 الشجرةِ  َعنِ  نَهانِي وإِن هُ  ، مثلَهُ  بَْعَدهُ  يْغَضبَ  َولَنْ  ، مثلَهُ  قْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ 
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 إلى اذهبوا ، َغيِري إلى اذهبوا(  نَْفِسي نَْفِسي)  ، نَْفِسي نَْفِسي ، فعصيتُهُ 

لُ  أنتَ  ، يانوحُ :  فيقولونَ  ، نوًحا فيأتونَ  ، نوحِ  ُسلِ  أو   ، ْرضِ األ إِلى الر 

اكَ   أاَل  ؟ فيه نَْحنُ  َما إِلَى أاَلتََرى ، َربِّكَ  إِلَى لَنا فاشفَعْ  ، َشُكوًرا عبًدا هللاُ  وسم 

 يَْغَضبْ  لَمْ  غضبًا اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  َربِّي إِن   ؟:  نوح   فيقولُ  ؟ بلََغنا قَدْ  َما تََرى

 علَى بِها َدَعوتُ  َدْعوة   لِي كانَتْ  إِن هُ وَ  ، ِمْثلَهُ  بَْعَدهُ  يَْغَضبَ  َولَنْ  ، ِمثَلَهُ  قَْبلَهُ 

 إبراهيمَ  إِلى اذهبُوا ، غيِري إِلى اذهبوا(  نَْفِسي نَْفِسي)  نَْفِسي نَْفِسي ، قَوِمي

 إِلى تََرى أاَل  ، األْرضِ  أَْهلِ  ِمنْ  وخلِيلَهُ  هللاُ  نَبِي   أنتَ  إبراهيمُ  يا:  فيقولونَ  ،

 غضبًا اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  َربِّي إِن   ؟:  فيقولُ  ؟ بَلََغنا قَدْ  امَ  تََرى أاََل  ؟ فِيهِ  مانَْحنُ 

)  نَْفِسي نَْفِسي ، َكَذباتِهِ  وَذَكرَ  ، ِمْثلَهُ  بَْعَدهُ  يَْغَضبَ  َولَنْ  ، ِمثَلَهُ  قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ 

 موَسى يا فيقولُونَ  ، موسى إِلى اذهبوا ، َغْيِري إلى اذهبوا(  نَْفِسي نَْفِسي

 إِلى لنَا اشفع ، الناسِ  علَى وتَْكلِيِمهِ  بِرساالتِهِ  هللاُ  اصطفاكَ  ، هللاِ  رسولُ  تَ أنْ 

:  موَسى لهم فيقولُ  ؟ بلََغنا قَدْ  ما تََرى أاَل  ؟ فيه نَْحنُ  َما إلى تََرى أاََل  ، ربِّكَ 

 ِمْثلَهُ  بَْعَدهُ  ْغَضبَ يَ  َولَنْ  ، ِمثَلَهُ  قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  غضبًا اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  َربِّي إِن  

 إلى اذهبوا(  نَْفِسي نَْفِسي)  نَْفِسي نَْفِسي ، بقْتلِها أوَمرْ  لَمْ  نَْفًسا قتْلتُ  يوإِن   ،

 وَكلَِمتُهُ  هللاِ  رسولُ  أنتَ  عيسى يا:  فيقولونَ  ، عيسى إلى اذهبوا ، غيري

ْنهُ  وروح   مريمَ  إلى ألقاها  فاْشفَعْ  المهدِ  في لناسَ ا وَكل ْمتَ  ، هُوَ  هكذا:  قال ، مِّ

 لَهُمْ  فيقولُ  ؟ بَلََغنَا قَدْ  َما تََرى أاََل  ؟ فيه نَْحنُ  َما إِلَى تََرى أاََل  ، َربِّكَ  إِلَى لنا

 يْغَضبَ  َولَنْ  ، مثلَهُ  قبلَه يَْغَضبْ  لَمْ  غضبًا اليومَ  َغِضبَ  قَدْ  ربِّي إِن  :  ِعيسى

 ، محمد   إلى اذهبوا ، غيِرى إلى اذهبوا(  ْنبًاذَ  لَهُ  يْذُكرْ  َولَمْ )  ، مثلَهُ  بعَدهُ 

 لَكَ  هللاُ  غفرَ  ، األنبياءِ  وخاتِمُ  ، هللاِ  رسولُ  أنتَ  ، محمدُ  يا:  فيقولُونَ  ، فيأتُونِي

رَ  وما ِمْنهُ  تَقَد مَ  ما ، ذنبَكَ   ؟ فيهِ  نَْحنُ  َما إِلَى تََرى أاََل  ربِّكَ  إِلَى لنا فاشفعْ  ، تأخ 

 عز   َربِّي إِلَى ساِجًدا فَأَقَعُ  ، العِرشِ  تَْحتَ  فَآتِي ، فأقومُ  ؟ بَلََغنَا دْ قَ  َما تََرى أاََل 

 لم شْيئًا عليهِ  الثناءِ  وُحْسنِ  َمحاِمِدهِ  ِمنْ  ويُْلِهُمني علَي   هللاُ  يفتحُ  ثُم   ، وجل  

 اشفعْ  ، طَهْ تُعْ  َسلْ  ، رأَسكَ  ارفعْ  محمدُ  يا:  فيُقالُ  ، قَْبلِي ِمنْ  أحد   علَى يَْفتَْحهُ 

تِي ربِّ  يا:  فأقولُ  ، تَُشف عْ  تِي أُم  تي ياربِّ )  أُم  تي أُم  تي ياربِّ  ، أُم  تي أُم   ،(  أُم 

تِكَ  ِمنْ  أدِخلْ :  فيقولُ   الجنةِ  أْبوابِ  ِمنْ  األْيَمنِ  البابِ  ِمنْ  علَْيهِ  ِحسابَ  اَل  َمنْ  أُم 

 لََما ، بِيَِدهِ  نَْفِسي والِِّذي:  قالَ  ثُم   ، بِ األْبوا ِمنَ  سواهُ  فيما الناسِ  ُشَرَكاءُ  وهمْ 

 مكةَ  بينَ  َكَما أوْ  ، وهََجر   مكةَ  بَْينَ  كما الجنةِ  مصاريعِ  ِمنْ  مصراَعْينِ  بينَ 

 وبُْصَرى
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 الطحاوية شرح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  008: الرقم أو الصفحة

 (585) ومسلم ،(5550) البخاري أخرجه:  التخريج

 َدْعَوة ، في وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  مع ُكن ا وفي الصحيح عن أبي هريرة

َراُع، إلَْيهِ  فَُرفِعَ   يَومَ  القَْومِ  َسيِّدُ  أَنَا: َوقالَ . نَْهَسةً  منها فَنَهَسَ  تُْعِجبُهُ  وَكانَتْ  الذِّ

ُ  يَْجَمعُ  بَم؟ ُرونَ تَدْ  هلْ  القِيَاَمِة، لِينَ  هللا  ، َصِعيد   في واآلِخِرينَ  األو   واِحد 

 بَْعضُ  فيَقولُ  الش ْمُس، منهمُ  وتَْدنُو الد اِعي، ويُْسِمُعهُمُ  الن اِظرُ  فيُْبِصُرهُمُ 

 يَْشفَعُ  َمن إلى تَْنظُُرونَ  أاََل  بَلََغُكْم؟ ما إلى فِيِه، أَْنتُمْ  ما إلى تََرْونَ  أاََل : الن اسِ 

 أَبُو أَْنتَ  آَدمُ  يا: فيَقولونَ  فَيَأْتُونَهُ  آَدمُ  أَبُوُكمْ : الن اسِ  بَْعضُ  فيَقولُ  َربُِّكْم، إلى لَُكمْ 

ُ  َخلَقَكَ  البََشِر،  لََك، فََسَجُدوا الَماَلئَِكةَ  وأََمرَ  ُروِحِه، ِمن فِيكَ  ونَفَخَ  بيَِدِه، هللا 

: فيَقولُ  بَلََغنَا؟ وما فيه نَْحنُ  ما تََرى أاََل  َربَِّك، إلى لَنَا عُ تَْشفَ  أاََل  الَجن ةَ، وأَْسَكنَكَ 

 َعنِ  ونَهَانِي ِمْثلَهُ، بَْعَدهُ  يَْغَضبُ  واَل  ِمْثلَهُ، قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  َغَضبًا َغِضبَ  َربِّي

 فَيَأْتُونَ  ح ،نُو إلى اْذهَبُوا غيِري، إلى اْذهَبُوا نَْفِسي، نَْفِسي فََعَصْيتُهُ، الش َجَرةِ 

لُ  أَْنتَ  نُوُح، يا: فيَقولونَ  نُوًحا، ُسلِ  أَو  اكَ  األْرِض، أَْهلِ  إلى الر  ُ  وَسم   َعْبًدا هللا 

 إلى لَنَا تَْشفَعُ  أاََل  بَلََغنَا، ما إلى تََرى أاََل  فِيِه، نَْحنُ  ما إلى تََرى أَما َشُكوًرا،

 يَْغَضبُ  واَل  ِمْثلَهُ، قَْبلَهُ  يَْغَضبْ  لَمْ  بًاَغضَ  اليومَ  َغِضبَ  َربِّي: فيَقولُ  َربَِّك؟

 فأْسُجدُ  فَيَأْتُونِي وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى النبي   اْئتُوا نَْفِسي، نَْفِسي ِمْثلَهُ، بَْعَدهُ 

دُ  يا فيُقَالُ  الَعْرِش، تَْحتَ   قالَ  تُْعطَهْ  وَسلْ  تَُشف ْع، واْشفَعْ  َرْأَسَك، اْرفَعْ  ُمَحم 

 .َسائَِرهُ  أَْحفَظُ  ال: ُعبَْيد   بنُ  دُ ُمَحم  

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0050: الرقم أو الصفحة

 .الموقِف هذا هولِ  ِشد ة: الحديث وفي --5

 .سبحانه به يَليقُ  ما على وجل   عز   لل الغضبِ  إثباتُ : وفيه --8

( القيامة) الساعة أمر من له يتعرضون وما الخالئق أمور جميع هللا يعلم -4

 .ومعلوماته وصفاته هللا بذات علما يحيط أحد وال الدنيا، أمر ومن
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ُ  إال   يَْعلَُمهَا ال َخْمس   الَغْيبِ  ِمْفتَاحُ  ي الصحيح عن عبد هللا بن عمروف  ال: هللا 

، في يَكونُ  ما أََحد   يَْعلَمُ   نَْفس   تَْعلَمُ  واَل  األْرَحاِم، في يَكونُ  ما أََحد   يَْعلَمُ  واَل  َغد 

 َمتَى أََحد   يَْدِري اوم تَُموُت، أَْرض   بأَيِّ  نَْفس   تَْدِري وما َغًدا، تَْكِسبُ  َماَذا

 .الَمطَرُ  يَِجيءُ 

 إِن  : }ُسبحانه قولِه في تعالَى هللاُ  َذَكَرها قدْ  الحديثِ  هذا في التي الَخمسُ  وهذه

 َ اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا  لُ  الس   َماَذا نَْفس   تَْدِري َوَما اأْلَْرَحامِ  فِي َما َويَْعلَمُ  اْلَغْيثَ  َويُنَزِّ

َ  إِن   تَُموتُ  أَْرض   بِأَيِّ  نَْفس   تَْدِري َوَما َغًدا تَْكِسبُ  : لقمان{ ]َخبِير   َعلِيم   هللا 

 .َغد   في ما ِعلمِ  في داخل   الساعةِ  فِعلمُ  ؛[24

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5008: الرقم أو الصفحة البخاري

 إِن  : }ُسبحانه قولِه في تعالَى هللاُ  َذَكَرها قدْ  الحديثِ  هذا في التي الَخمسُ  وهذه

 َ اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللا  لُ  الس   َماَذا نَْفس   تَْدِري َماوَ  اأْلَْرَحامِ  فِي َما َويَْعلَمُ  اْلَغْيثَ  َويُنَزِّ

َ  إِن   تَُموتُ  أَْرض   بِأَيِّ  نَْفس   تَْدِري َوَما َغًدا تَْكِسبُ  : لقمان{ ]َخبِير   َعلِيم   هللا 

 .َغد   في ما ِعلمِ  في داخل   الساعةِ  فِعلمُ  ؛[24

صاتِ  إبطالُ  :الحديثِ  وفي --5 مينَ  تخر   ِعلمَ  تَعاِطيهمْ  في والَكهَنةِ  الُمنجِّ

ا شيء   ِعلمَ  اد عى َمن وأن   ،الغيبِ   هللاَ  كذ بَ  فقدْ  بِعلِمه، ُسبحانَه هللا انفَردَ  مم 

 .الَعظيمَ  والقُرآنَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى وَرسولَه تعالَى

 .ُوقوِعها قْبلَ  األشياءَ  يَعلَمُ  تعالَى هللاَ  أن   على دليل  : وفيه --8

 :هي صفات تبس القيامة يوم تعالى هللا وصف :والخالصة

  تاما، نسفا الجبال نسف --8

 في ينفخ الذي إسرافيل وهو المحشر إلى هللا داعي الناس واتباع --8

 الصور،

 الصوت إال تسمع فال وخضوعها الفزع شدة من األصوات وخشوع  --2

 الخفي،
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 شفاعة إال هللا عند وغيرهم واألنبياء المالئكة من الشفاعة قبول وعدم  --4

 الشفاعة، في قوله ورضي لرحمنا له أذن من

 واآلخرة، الدنيا في وأمورهم الخالئق أحوال بجميع هللا علم وإحاطة  --7

  علما، بالل يحيطون وال خلفهم، وما العباد أيدي بين ما تعالى فيعلم

       .غيره دون تعالى لل والقهر الملك ويصير النفوس أي الوجوه وتذل --7

سلمه عمال اإل أجر عليه أو حوسب عليه دون ومن يعمل من مسلم او م—2

 ظلم من هللا عز وجل 

انِي يَْزنِي ال    وفي الصحيح عن أبي هريرة  ، وهو يَْزنِي ِحينَ  الز   ُمْؤِمن 

، وهو يَْشَربُ  ِحينَ  الَخْمرَ  يَْشَربُ  وال  وهو يَْسِرقُ  ِحينَ  يَْسِرقُ  وال ُمْؤِمن 

،  وهو يَْنتَِهبُها ِحينَ  أْبصاَرهُمْ  فيها إلَْيهِ  الن اسُ  ْرفَعُ يَ  نُْهبَةً، يَْنتَِهبُ  وال ُمْؤِمن 

، وَعنْ . ُمْؤِمن    عليه هللاُ  صل ى الن بيِّ  َعنِ  هَُرْيَرةَ، أبِي عن َسلََمةَ، وأَبِي َسِعيد 

 .الن ْهبَةَ  إال   ِمْثلَهُ  وسل مَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0551: الرقم أو الصفحة

 .بالَمعاصي ويَنقُصُ  بالط اعاتِ  يَزيدُ  اإليمانَ  أن   :الحديثِ  وفي --5

نا، أْمرِ  تَعظيمُ : وفيه --8  الن اسِ  أموالِ  وأْخذِ  الخْمِر، وُشْربِ  والس رقِة، الزِّ

 .حق   بَغيرِ 

 الوحي إتمام قبل بقراءته التعجل وعدم ووعيده القرآن عربية -57

                                     [555 الى 550 اآليات( :  00) طه سورة]

ذلِك   ك  ل ناهُ  و  آنا   أ ن ز  بِي  ا قُر  ر  ف نا ع  رَّ ص  ِعيدِ  ِمن   فِيهِ  و  ِدثُ  أ و   ي تَّقُون   ل ع لَُّهم   ال و   يُح 

را   ل ُهم   ُ  ف ت عال ى( 550) ِذك  لِكُ  هللاَّ قُّ  ال م  ال ال ح  ل   و  ج  آنِ بِال قُ  ت ع   أ ن   ق ب لِ  ِمن   ر 

يُهُ  إِل ي ك   يُق ضى ح  قُل   و  بِّ  و  نِي ر   (555) ِعل ما   ِزد 

 التفسير
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 عربي بلسان القرآن هذا أنزلنا السابقين قصص من أنزلنا ما ومثل - 882

 أو هللا، يخافوا أن رجاء وتخويف؟ تهديد من الوعيد أنواع فيه وبي نا مبين،

      .عتباًراوا موعظة القرآن لهم ينشئ

، وتقد س هللا فتعالى - 884  حق هو الذي شيء، كل ملك له الذي الملك وَجل 

 بقراءة -السول أيها- تسرع وال المشركون، به يصفه عما تعالى حق، وقوله

 ما إلى علًما زدني رب: وقيل إبالغه، إليك ينهي أن قبل جبريل مع القرآن

 .عل متني

 بني وغفلة فرعون إعراض من عليه شتملتا وما موسى قصة هللا ذكر ولما

 هللا طاعة إلى نسي من رجوع على حث ًا السالم عليه آدم قصة ذكر، إسرائيل

 :فقال

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما إلى اآليات أرشدت

 :تعالى قال كما األبد، إلى لهم وشرف فخر فهو العرب، بلغة القرآن نزل -8

 [ .44/ 42 الزخرف] َولِقَْوِمكَ  لَكَ  لَِذْكر   َوإِن هُ 

 في أبيهِ  عنِ  ، سعد   بنِ  ُمصعبِ  وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص عن

 لََعل ُكمْ  َعَربِي ًا قُْرآنًا أَْنَزْلنَاهُ  إِن ا اْلُمبِينِ  اْلِكتَابِ  آيَاتُ  تِْلكَ  الر: } تعالى قولِه

ِ  سولِ ر علَى القرآنُ  فنزلَ  قالَ {  تَْعقِلُونَ  ُ  صل ى – هللا   وسل مَ  آلِه وعلى عليهِ  هللا 

ِ  رسولَ  يا:  فقالوا زمانًا عليِهم فتاَل:  قالَ  – ُ  فأنزلَ .  علينا قصصتَ  لو هللا   هللا 

 أَْحَسنَ  َعلَْيكَ  نَقُص   نَْحنُ …  اْلُمبِينِ  اْلِكتَابِ  آيَاتُ  تِْلكَ  الر: }  وجل   عز  

ِ  ولَ رس يا:  فقالوا{  اْلقََصصِ  ثتَنا لو هللا  ُ  فأنزلَ  حد  ُ } وجل   عز   هللا  لَ  هللا   نَز 

 { .ُمتََشابِهًا ِكتَابًا اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ 

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  وقاص أبي بن سعد:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  057: الرقم أو المسند الصفحة
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 األخيار البشر، مستويات لجميع كفاية فيه ما على القرآن اشتمل -8

 حتى والعظة، والعبرة والعقاب، والثواب والتهديد، التخويف من واألشرار،

 .عقابه ويحذروا معاصيه، فيجتنبوا ربهم، الناس يخاف

 وإنزال نعمه، عظيم العباد تعالى عرف فلما ذاته، وعظم القرآن هللا عظم -2

 الملك فهو ذلك، عن هللا جل اد،واألند األوالد عن نفسه نزه القرآن،

 دائم ثابت حق هو ألنه وتقدس الحق، ذو أي الحق، األكوان، في المتصرف

 شيء وكل حق، والجنة حق، ورسله حق، ووعيده حق، ووعده يتغير، ال

 .حق منه

    القرآن يتلقى كيف نبيه هللا علم -4

نِ   كْ  ال: }تَعالَى قَْولِهِ  في عبَّاس   اب نِ  روي البخاري   ع   لِسانَكَ  به تَُحرِّ

ِ  َرسولُ  كانَ : قالَ [ 87: القيامة{ ]بهِ  لِتَْعَجلَ   يُعالِجُ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ةً، الت ْنِزيلِ  ِمنَ  ا وكانَ  ِشد  كُ  مم  ُكهُما فأنا: عب اس   ابنُ  فقالَ  - َشفَتَْيهِ  يَُحرِّ  أَُحرِّ

ِ  َرسولُ  كانَ  كما لَُكمْ  ُكهُما، وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   أنا: َسِعيد   وقالَ  يَُحرِّ

ُكهُما ُكهُما، عب اس   اْبنَ  َرأَْيتُ  كما أَُحرِّ كَ  يَُحرِّ ُ  فأْنَزلَ  - َشفَتَْيهِ  فََحر  : تَعالَى هللا 

كْ  ال} : قالَ [ 85: القيامة{ ]وقُْرآنَهُ  َجْمَعهُ  علْينا إن   به لِتَْعَجلَ  لِسانَكَ  به تَُحرِّ

: قالَ [ 87: القيامة{ ]قُْرآنَهُ  فات بِعْ  قََرْأناهُ  فَإذا: }وتَْقَرأَهُ  َصْدِركَ  في لكَ  هُ َجْمعُ 

 تَْقَرأَهُ، أنْ  علْينا إن   ثُم  [ 87: القيامة{ ]بَيانَهُ  علْينا إن   ثُم  : }وأَْنِصتْ  له فاْستَِمعْ 

ِ  َرسولُ  فَكانَ   فإذا اْستَمع ِجْبِريلُ  أتاهُ  إذا ذلكَ  بَْعدَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 .قََرأَهُ  كما وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   قََرأَهُ  ِجْبِريلُ  اْنطَلَقَ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1: الرقم أو البخاري الصفحة

فَِة، بتحريكِ  الُمَسْلَسلَ : يُسمَّى الحديثُ  وهذا  .لُهتََسْلسُ  يَت ِصلْ  لم لكنه الش 

: اآلية وفي .فهما أي ِعْلماً  ِزْدنِي َربِّ : بقوله يدعو بأن نبيه هللا أمر -7

 أعلى العلم رتبة ألن هللا شاء ما إلى فيه والترقي العلم تحصيل في الترغيب

   .إنسان به يحيط ال واسع وبحره الرتب،
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 وإِن   ، مسلم   كلِّ  على فريضة   العلمِ  طلبُ  وفي الصحيح عن أنس بن مالك

 البحرِ  في الحيتانِ  حتى ، شيء   كل   له يستغفِرُ  العلمِ  طالبَ 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0855: الرقم أو الصفحة

 والبزار حديث، أثناء في أوله( 005) ماجه ابن أخرجه:  التخريج

( 55(( )وفضله العلم بيان جامع)) في دالبرعب وابن مختصرا ،( 7557)

 له واللفظ

 .عليه والحث   الِعلِم، طلَبِ  فَضلِ  بيانُ  :الحديثِ  وفي

 سلك نم أنه:  إلي   أَوحى هللاَ  إن   وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين 

 أَثَْبتُه كريمتَيه سلْبتُ  من و ، الجن ةِ  طريقَ  له سه لتُ  العلمِ  طلبِ  في مسلًكا

 الدينِ  مالكُ  و ، عبادة   في فضل   من خير   علم   في فضل   و ، الجن ةَ  عليهما

 الوَرعُ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  5505: الرقم أو الصفحة الجامع

 طُُرقِ  من طَريق   الِعلمِ  طُُرقِ  من طَريق   ُكل   أن   إلى إشارة   :الحديثِ  وفي

 . الَجن ةِ 

 له هللاُ  سه ل ، علًما فيه يلتمسُ  طريقًا سلك من وفي الصحيح عن أبي هريرة

 الجن ةِ  إلى طريقًا

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 |   صحيح:  المحدث حكم خالصة|  7089: الرقم أو الصفحة

 والترمذي مطوال ،( 001) ماجه وابن ،(0788) مسلم أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 9057) وأحمد يسير، باختالف( 0757)

ْنيَا، ُكَربِ  ِمن ُكْربَةً  ُمْؤِمن   عن نَف سَ  َمن وفي الصحيح عن أبي هريرة  الد 

ُ  نَف سَ  ُ  س رَ يَ  ُمْعِسر ، علَى يَس رَ  َوَمن القِيَاَمِة، يَومِ  ُكَربِ  ِمن ُكْربَةً  عْنه هللا   هللا 
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ْنيَا في عليه ُ  َستََرهُ  ُمْسلًِما، َستَرَ  َوَمن َواآلِخَرِة، الد  ْنيَا في هللا  ُ  َواآلِخَرِة، الد   َوهللا 

 فيه يَْلتَِمسُ  طَِريقًا َسلَكَ  َوَمن أَِخيِه، َعْونِ  في الَعْبدُ  كانَ  ما الَعْبدِ  َعْونِ  في

ُ  َسه لَ  ِعْلًما،  بُيُوتِ  ِمن بَْيت   في قَْوم   اْجتَمع َوما الَجن ِة، إلى طَِريقًا به له هللا 

ِكينَةُ، عليهمِ  نََزلَتْ  إاِل   بْينَهُْم، َويَتََداَرُسونَهُ  هللاِ، ِكتَابَ  يَْتلُونَ  هللاِ،  َوَغِشيَْتهُمُ  الس 

ْحَمةُ  ُ  َوَذَكَرهُمُ  الَماَلئَِكةُ، َوَحف ْتهُمُ  الر   لَمْ  َعَملُهُ، به بَط أَ  َوَمن ِعْنَدهُ، فِيَمن هللا 

 علَى الت ْيِسيرِ  ِذْكرُ  فيه ليسَ  أَُساَمةَ  أَبِي َحِديثَ  أن   غيرَ . نََسبُهُ  به يُْسِرعْ 

 .الُمْعِسرِ 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0788: الرقم أو الصفحة

 سورة] الربانية بالهداية وإلزامه منها وإخراجه الجنة في آدم قصة -55

                          [505 الى 551 اآليات( :00) طه

ل ق د   نا و  ِهد  م   إِلى ع  ل م   ف ن ِسي   ق ب لُ  ِمن   آد  ما   ل هُ  ن ِجد   و  ز  إِذ  ( 551) ع   قُل نا و 

ةِ  الئِك  ُجُدوا لِل م  م   اس  ُدوا آِلد  ج  مُ  يا ف قُل نا( 557) أ بى إِب لِيس   إاِلَّ  ف س   هذا إِنَّ  آد 

ُدو   ِجك   ل ك   ع  و  لِز  نَُّكما ف ال و  ِرج  نَّةِ  ِمن   يُخ  قى ال ج   ت ُجوع   أ الَّ  ل ك   إِنَّ ( 555) ف ت ش 

ال فِيها أ نَّك  ( 559) ت ع رى و  ُؤا ال و  ال فِيها ت ظ م  حى و  س   (558) ت ض  و  س   ف و 

ي طانُ  إِل ي هِ  مُ  يا قال   الشَّ لى أ ُدلُّك   ه ل   آد  ةِ  ع  ر  ج  ُمل ك   ال ُخل دِ  ش  ( 500) ي ب لى ال و 

آتُُهما ل ُهما ف ب د ت   ِمن ها ف أ ك ال و  ط فِقا س  ِصفانِ  و  ل ي ِهما ي خ  قِ  ِمن   ع  ر  نَّةِ  و   ال ج 

ع صى بَّهُ  مُ آد   و  ت باهُ  ثُمَّ ( 505) ف غ وى ر  بُّهُ  اج  ل ي هِ  ف تاب   ر  ه دى ع  ( 500) و 

بِطا قال   ِميعا   ِمن ها اه  ُضُكم   ج  ُدو   لِب ع ض   ب ع  ا ع  نِ  ُهدى   ِمنِّي ي أ تِي نَُّكم   ف إِمَّ  اتَّب ع   ف م 

ال ي ِضلُّ  ف ال ُهداي   قى و  ن  ( 500) ي ش  م  ض   و  ر  ن   أ ع  ِري ع  ة   ل هُ  ف إِنَّ  ِذك  ِعيش   م 

ن كا   ُشُرهُ  ض  ن ح  م   و  ةِ  ي و  مى ال قِيام  بِّ  قال   (505) أ ع  ت نِي لِم   ر  ر  ش  مى ح  ق د   أ ع   و 

ذلِك   قال  ( 501) ب ِصيرا   ُكن تُ  ذلِك   ف ن ِسيت ها آياتُنا أ ت ت ك   ك  ك  م   و   تُن سى ال ي و 

ذلِك  ( 507) ك  ِزي و  ن   ن ج  ف   م  ر  ل م   أ س  ِمن  يُ  و  بِّهِ  بِآياتِ  ؤ  ل ع ذابُ  ر  ةِ  و  ِخر  دُّ  اآل   أ ش 

أ ب قى  (505) و 

 التفسير 
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 ذلك، عن ونهيناه الشجرة، من األكل بعدم قبل من آدم وصينا ولقد - 887

 نر ولم، عنها يصبر ولم الشجرة، من وأكل الوصية فنسي عاقبته، له وبي نا

 .به وصيناه ما حفظ على عزم قوة له

 تحية، سجود آلدم اسجدوا: للمالئكة قلنا إذ -الرسول أيها- واذكر - 887

 السجود من امتنع -منهم يكن ولم معهم كان الذي- إبليس إال كلهم فسجدوا

 .تكبًرا

 أنت يخرجن ك فال لزوجك، وعدو لك عدو   إبليس إن آدم، يا: فقلنا - 885

ل به، يوسوس فيما بطاعته الجنة من وزوجك  .مكارهوال المشاق   أنت فتتحم 

 .تعرى فال ويكسوك تجوع، فال الجنة في يطعمك أن هللا على لك إن - 887

 .الشمس حر يصيبك فال ويظلك تعطش، فال يسقيك وأن - 887

 أكل َمنْ  شجرة إلى أرشدك هل: له وقال آدم، إلى الشيطان فوسوس - 888

 وال نقطعي ال مستمرا ملًكا ويملك ُمَخلدا، حي ًا يبقى بل أبًدا، يموت ال منها

 !ينتهي؟

 لهما فظهرت منها، األكل عن نُِهيا التي الشجرة من وحواء آدم فأكل - 888

 الجنة، شجر أوراق من ينزعان وشَرعا مستورة، كانت أن بعد عوراتهما

 باجتناب أمره يمتثل لم إذ ربه أمر آدم وخالف عوراتهما، بها ويستران

 .له يجوز ال ما إلى فتعد ى الشجرة، من األكل

 .الرشاد إلى ووف قه توبته، وقبل هللا اختاره ثم - 888

 لكما عدو فهو وإبليس، أنتما الجنة من انزال: وحواء آلدم هللا قال - 882

 سبيلي بيان منكم اتبع فمن: لسبيلي بيان مني جاءكم فإن له، عدوان وأنتما

 اآلخرة في يشقى وال الحق، عن يضل   فال عنه؛ ينحرف ولم به وعمل

 .الجنة هللا يدخله بل اب،بالعذ

 ضيقة معيشة له فإن له يستجب ولم يقبله، ولم ذكري عن تول ى ومن - 884

 البصر فاقد القيامة يوم المحشر إلى ونسوقه البَْرَزخ، وفي الدنيا في

 .والحجة
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 وقد أعمى، اليوم حشرتني لم رب، يا: الذكر عن الُمْعِرض هذا يقول - 887

 .بصيًرا الدنيا في كنت

ا تعالى هللا قال - 887  آياتنا جاءتك فقد الدنيا، في فعلتَه ذلك مثل: عليه رد ً

 .العذاب في اليوم تُْتَرك فإنك وكذلك وتركتها، عنها فأعرضت

مة، الشهوات في انهمك من نجزي الجزاء هذا ومثل - 885  المحر 

 اآلخرة في هللا ولعذاب. ربه من الواضحة بالدالئل اإليمان عن وأعرض

 .وأدوم والبَْرَزخ الدنيا في الضْنك المعيشة من وأقوى ظعأف

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يلي ما على السالم عليه آدم قصة دلت

 عن والسهو النسيان حال في هللا أمر مخالفا معصية اإلنسان يرتكب قد -8

 .فيه واإلثم الحرج عنا مرفوع والنسيان بطاعته، هللا عهد

 ما عزم له كان ولو اليوم، ذلك في إليه هللا عهد ما آدم نسي: زيد ابن لقا 

        .إبليس عدوه أطاع

ا روي الترمذي عن أبي هريرة ُ  خلقَ  لم   ظَهِره من فسقطَ  ظَهَره مسحَ  آدمَ  هللا 

ي تِه من خالقُها هوَ  نسمة   كل    إنسان   كلِّ  عيني بينَ  وجعلَ  القيامةِ  يومِ  إلى ذرِّ

 قالَ  هؤالءِ  من ربِّ  أي فقالَ  آدمَ  علَى عرَضهم ثم   نور   من وبيًصا منهم

ي تُك هؤالءِ   ربِّ  أي فقالَ  عينيهِ  بينَ  ما وبيصُ  فأعجبَه منهم رجاًل  فرأى ذرِّ

ي تِك من األممِ  آخرِ  من رجل   هذا فقالَ  هذا من  كم ربِّ  فقالَ  داودُ  لَه يقالُ  ذرِّ

ا سنةً  أربعينَ  عمري من زدهُ  ربِّ  أي الَ ق سنةً  ستِّينَ  قالَ  عمَره جعلتَ   فلم 

 قالَ  سنةً  أربعونَ  عمري من يبقَ  أولم فقالَ  الموتِ  ملَك جاَءه آدمَ  عمرُ  قضيَ 

ي تُه فجحدت آدمُ  فجحدَ  قالَ  داودَ  ابنَك تعِطها أولم ي تُه فنسِّيت آدمُ  ونسِّيَ  ذرِّ  ذرِّ

ي تُه فخطئت آدمُ  وخطئَ   ذرِّ

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0057: الرقم أو الصفحة
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 وأبو ،(9980) والبزار له، واللفظ( 0057) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (7715) يعلى

 ال وتكريم، وتشريف تحية سجود آلدم بالسجود المالئكة تعالى هللا أمر -8

 .وحسدا واستعالء تكبرا المالئكة مع السجود إبليس وأبى عبادة، سجود

، إي اُكمْ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  وال الَحديِث، أْكَذبُ  الظ ن   فإن   والظ ن 

ُجلُ  يَْخطُبُ  وال إْخوانًا، وُكونُوا تَباَغُضوا، وال تََحس ُسوا، وال تََجس ُسوا،  الر 

 .يَْتُركَ  أوْ  يَْنِكحَ  حت ى أِخيهِ  ِخْطبَةِ  علَى

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1550: الرقم أو الصفحة

 على الحصول في عناء وال تعب فال مطلق، نعيم ذات الجنة بأن شك ال -2

 المأوى، أو والسكن والري والكساء الشبع أهمها ومن والرغبات، الملذات

 .والمشقة بالجهد فيها هذه المعايش أصول ترتبط التي الدنيا حال عكس على

 المخالفة في سببا الشجرة من باألكل آلدم الشيطان وسوسة كانت -4

 .األرض إلى والهبوط الجنة من واإلخراج

 أبانا أَِرنا ربِّ  يا قال النبي   موسى أن   وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب

 أَْخَرْجتَنا الذي آدمُ  أنت فقال آدمَ  هللاُ  فأراه الجنةِ  من ونفَسه أَْخَرَجنا الذي

 ُروِحهِ  من فيك هللاُ  نفخ الذي أنت قال نعم آدمُ  له فقال ؟ الجنةِ  من ونفَسك

 حملك فما قال نعم قال ؟ لك فسجدوا مالئكتَه وأمر كل ها األسماءَ  وَعل َمك

 موسى أنا قال ؟ أنت وَمن آدمُ  له قال ؟ الجنةِ  من ونفَسك أَْخَرْجتَنا أن على

 يجعلْ  لم حجاب   وراءِ  من رب ك كلمك الذي أنت إسرائيلَ  بني نبي   أنت قال

 أن هللاِ  كتابِ  في ذلك َوَجْدتَ  فما قال نعم قال ؟ َخْلقِه من رسواًل  وبينَه بينَك

 هللاِ  من ُسبِق شيء   في نيتَلُومُ  ففِيمَ  قال نعم قال ؟ أُْخلَقَ  أن قبلِ  من كائن   ذلك

 موسى آدمُ  فَحج   هللاِ  رسولُ  قال.  قَْبلِي القضاءِ  في

 كتاب تخريج:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الخطاب بن عمر:  الراوي

 حسن إسناده:  المحدث حكم خالصة|  505: الرقم أو الصفحة السنة
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 آَدمُ  أَْنتَ : ُموَسى له قالَ فَ  َوُموَسى، آَدمُ  اْحتَج   وفي الصحيح عن أبي هريرة

 اْصطَفَاكَ  الذي ُموَسى أَْنتَ : آَدمُ  له فَقالَ  الَجن ِة، ِمنَ  َخِطيئَتُكَ  أَْخَرَجْتكَ  الذي

 ُ  فَقالَ  أُْخلَقَ  أَنْ  قَْبلَ  َعلَي   قُدِّرَ  أَْمر   علَى تَلُوُمنِي ثُم   َوبَِكاَلِمِه، بِرَسااَلتِهِ  هللا 

ِ  َرُسولُ  تَْينِ  ُموَسى آَدمُ  فََحج  : َوَسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا   .َمر 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0508: الرقم أو الصفحة

 (0710) ومسلم ،(0508) البخاري أخرجه:  التخريج

 .المعايب عندَ  ال المصائِب، عند به يُحتَج   القََدرَ  أن   :الحديث في --5

 بكمالِه يَليقُ  ما على تعالى للِ  الكالمِ  ِصفةِ  إثباتُ : وفيه --8

 ال أنه على أجمعوا العلماء فإن المغفرة، تأته ولم الخطايا عمل من أما -7

 أو زنيت أو قتلت أن على تلومني: فيقول آدم، حجة بمثل يحتج أن له يجوز

 على المحسن حمد جواز على مجمعة واألمة. ذلك علي هللا قد ر وقد سرقت،

 )تفسير القرطبي   عليه ذنوبه وتعديد إساءته، على ءالمسي ولوم إحسانه،

015/55) 

 يا أْنتَ  وال: قالوا الَجن ةَ  َعَملُهُ  أَحًدا يُْدِخلَ  لَنْ  وفي الصحيح عن أبي هريرة

ِ؟ َرسولَ  َدنِي أنْ  إال   أنا، وال ال،: قالَ  هللا  ُ  يَتََغم  ُدوا وَرْحَمة ، بفَْضل   هللا   فََسدِّ

ا: الَمْوتَ  أَحُدُكمُ  تََمن يَن  يَ  وال وقاِربُوا، ا َخْيًرا، يَْزدادَ  أنْ  فَلََعل هُ  ُمْحِسنًا إم   وإم 

 يَْستَْعتِبَ  أنْ  فَلََعل هُ  ُمِسيئًا

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1750: الرقم أو الصفحة

 (0957) ومسلم ،(1750) البخاري أخرجه:  التخريج

ا الموت يتمنَّى الذي اإلنسان   ألنَّ  الموت؛ تمنِّي عن النَّهيُ : الحديث وفي  إمَّ

ا ومسيئًا، عاصيًا يكون أن  طولَ  فلعل   مسيئًا كان فإنْ  طائًعا؛ يكونَ  أنْ  وإم 

 المظالم وردِّ  بةِ بالت و هللا ِرضا يَطلُبَ : أي يَْستَْعتَِب، أنْ  الفُرصةَ  يُعطيه حياتِه



254 
 

 زيادةِ  في سببًا يكون حياته طولَ  فلعل   طائًعا كان وإنْ  الفائت، وتداُركِ 

 .القيامة يومَ  منزلتُه وترتفعَ  أجُره، فيزدادَ  إحسانِه،

لَه َعبًدا هللاُ  أحب   إذا وفي الصحيح عن عمرو بن الحمق  ما:  قالوا.  عس 

لَه  يرَضى حت ى أجلِه يَدي بين صالًحا عماًل  لهُ  يُوفِّقُ :  قال ؟ هللاِ  رسولَ  يا عس 

 . حولَه َمن:  قال أو جيرانُه عنهُ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الحمق بن عمرو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0019: الرقم أو الصفحة الترغيب

 قد نِّيإ: جبرائيلَ  نادى عْبًدا هللاُ  أحب   إذا وفي الصحيح عن أبي هريرة

 أْهلِ  في المحب ةُ  له تنِزلُ  ثم   الس ماِء، في فيُنادي: قال. فأَِحب ه فاُلنًا أحبَْبتُ 

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا ال ِذينَ  إِن  : }هللاِ  قولُ  فذلك. األرضِ   لَهُمُ  َسيَْجَعلُ  الص 

ْحَمنُ  ا الر   قد إنِّي: يلَ جبرئ نادى عْبًدا هللاُ  أبَغضَ  وإذا[. 77: مريم{ ]ُود ً

 .األرضِ  في البغضاءُ  له تنِزلُ  ثم   الس ماِء، في فيُنادي فاُلنًا، أبغْضتُ 

 األحوذي عارضة:  المصدر|  العربي ابن:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  7/050: الرقم أو الصفحة

 (0575) الترمذي أخرجه:  التخريج

ريح   الحديثُ  وهذا  أْهلِ  من ِعباِدهِ  من يشاءُ  َمنْ  يُِحب   ت عالى هللا   أنَّ  في ص 

 َمن ويُنادي يَتكل مُ  تَعالَى أن ه في أيًضا َصريح   هو كما والت ْقوى، له الطاَعةِ 

ةً، لِِجبريلَ  النِّداءُ  الحديثِ  هذا وفي يَشاُء، متى يَشاءُ   أَْبلَغِ  من وهذا خاص 

 .تعالى للِ  الكالمِ  ِصفَةِ  إْثباتِ  على األِدل ةِ 

 .هللاِ  َمحب ةِ  َعالَمةُ  الناسِ  قُلوبِ  َمحب ةَ  أن   :الحديثِ  وفي --5

 تَعالَى بَِمْحبوبِه ُشعور   لهم ليس األْعلى الَمََلَ  بأن   إْشعار  : وفيه --8

 مإياهُ  بإْعالِمه إال   َوَمْبغوِضه

 النبوة قبل هذا وقع فإن العصيان، بعد وهداه آدم تعالى هللا اجتبى لقد -7

 بعثهم وإذا تصديقهم، في علينا شرع ال النبوة قبل ألن الذنوب عليهم فجائز

 .الذنوب من منهم سلف ما يضر لم خلقه، إلى تعالى هللا
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 ِمن َخير   إنِّي: يَقولَ  أنْ  أِلَحد   يَنبَغي ال وفي الصحيح عن عبد هللا بن عباس

 .َرب ه اجتَباه ثم َذنبًا، أصابَ  ،-أَبيه إلى نَسبَه- َمت ى بنِ  يونُسَ 

:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 إسناده:  المحدث حكم خالصة|  0010: الرقم أو الصفحة المسند تخريج

 الشيخين شرط على صحيح

 داود وأبو ،(0055) ومسلم ،(0081) البخاري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 0010) وأحمد مختصرا ،( 5778)

{ َعلَْيهِ  فَتَابَ  َكلَِمات   َربِّهِ  ِمنْ  آَدمُ  فَتَلَق ى} عباس   ابنِ  عنِ وفي الصحيح   

 ونَفَختَ  بلى،: له قيل بيَِدك؟ تَخلُْقني ألَمْ  ربِّ  يا: آَدمُ  قال: قال[ 25: البقرة]

 رحمتُك وَسبَقتْ  هللاُ، يَرَحُمك: فقُلتَ  وَعطَستُ  بلى،: له قيل ؟ُروِحك من في  

 إنْ  أفََرأْيتَ : قال بلى،: له قيل هذا؟ أعَملَ  أنْ  علي   وَكتبتَ  بلى،: قيل غضبَك؟

 .نََعمْ : قال الَجن ِة؟ إلى راِجعي هل تُبُت،

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  جبير بن سعيد:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  050/ 7: الرقم أو الصفحة والقواصم عواصمال

 حسن إسناده

 في حاتم أبي وابن ،(551(( )التفسير)) في الطبري أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 505(( )التفسير))

 في َسوداءُ  نُكتة   كانت ذنبًا أذنَبَ  إذا المؤمنَ  إن   وفي الصحيح عن أبي هريرة

 قلبُهُ  يغلفَ  حت ى زاَدتْ  زادَ  وإن ، منها ُصقِلَ  واستغفرَ  ونزعَ  تابَ  فإن ، قلبِهِ 

انُ  فذلكَ  ،  قُلُوبِِهمْ  َعلَى َرانَ  بَلْ  َكال   كتابِهِ  في هللاُ  ذكرَ  ال ذي الر 

 الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 |  حسن:  المحدث حكم خالصة|  0555: الرقم أو الصفحة

نوبِ  أثرُ  :الحديثِ  وفي --5 نوبِ  كثرةَ  وأن   القلوِب، على والمعاِصي الذ   الذ 

لُ  والمعاصي  .الخالِصِ  الس وادِ  إلى القلبَ  تُحوِّ

نوبِ  أثرِ  ِمن وتَْجلوه القلبَ  تُطهِّرُ  الت وبةَ  أن  : وفيه --8  .والمعاصي الذ 
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 ال َربِّي أْنتَ  الل هُم  : تَقُولَ  أنْ  ااِلْستِْغفارِ  َسيِّدُ  وفي الصحيح عن شداد بن أوس

 أُعوذُ  اْستَطَْعُت، ما وَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  علَى وأنا َعْبُدَك، وأنا نِيَخلَْقتَ  أْنَت، إال   إلَهَ 

، بنِْعَمتِكَ  لكَ  أبُوءُ  َصنَْعُت، ما َشرِّ  ِمن بكَ   لِي، فاْغفِرْ  بَذْنبِي لكَ  وأَبُوءُ  َعلَي 

نُوبَ  يَْغفِرُ  ال فإن ه  ِمن ماتَ فَ  بها، ُموقِنًا الن هارِ  ِمنَ  قالَها وَمن: قالَ  أْنتَ  إال   الذ 

 بها، ُموقِن   وهو الل ْيلِ  ِمنَ  قالَها وَمن الَجن ِة، أْهلِ  ِمن فَهو يُْمِسَي، أنْ  قَْبلَ  يَوِمهِ 

 .الَجن ةِ  أْهلِ  ِمن فَهو يُْصبَِح، أنْ  قَْبلَ  فَماتَ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  أوس بن شداد:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7007: الرقم أو الصفحة

 دار والدنيا الدنيا، دار إلى بالهبوط حواء وزوجه آدم تعالى هللا أمر -5

 هللا، بهداية االلتزام: والتميز التقويم وسبيل ومعاداة، وتزاحم وتنافس تكليف

 الصواب، عن يضل وال رشد، فقد اإللهية والكتب الرسل بهداية اهتدى فمن

 .اآلخرة في يشقى وال

 عيش له كان فيه، بما والعمل كتابه، وتالوة هللا، دين عن عرضأ ومن

 القيامة يوم ويحشر والعقلي، والجسدي النفسي بالعذاب مشحون ضيق

 .جهنم عذاب في به ويزج النجاة، طريق يدرك ال والبصيرة، البصر أعمى

 خضراءَ  روضة   لفي قبِره في المؤمنَ  إن    وفي الصحيح عن أبي هريرة

رُ  ذراًعا سبعونَ  قبُره هل ويُرَحبُ   فيما أتدرون البدرِ  ليلةَ  كالقمرِ  له ويُنو 

: طه{ ]أَْعَمى اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  َونَْحُشُرهُ  َضْنًكا َمِعيَشةً  لَهُ  فَإِن  : }اآليةُ  هذه أنِزلَت

نكةُ  المعيشةُ  ما أتدرون[ 884  عذابُ : ) قال أعلَمُ  ورسولُه هللاُ : قالوا(  ؟ الض 

 أتدرون تِنِّينًا وتسعونَ  تسعة   عليه يُسل طُ  إن ه بيِده نفسي وال ذي قبِره في الكافرِ 

 يومِ  إلى ويخِدشونَه يلَسعونَه رؤوس   سبعُ  حي ة   لكلِّ  حي ةً  سبعونَ  التِّنِّينُ  ما

 القيامةِ 

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0500: لرقما أو حبان الصفحة ابن صحيح

 حسن إسناده
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 القيامةِ  يومَ  بالعبدِ  يؤتى وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة

ُ  فيقولُ  رتُ  وولًدا ومااًل  وبصًرا سمًعا لَكَ  أجعل ألَم لَهُ  هللا   األنعامَ  لَكَ  وسخ 

 ال فيقولُ  هذا كَ يومَ  مالقي أن كَ  تظن   فَكنتَ  وتربعُ  ترأسُ  وتَركتُكَ  والحرثَ 

 نسيتَني كما أنساكَ  اليومَ  لَهُ  فيقولُ 

:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة وأبو الخدري سعيد أبو:  الراوي

:  المحدث حكم خالصة|  0509: الرقم أو الصفحة الترمذي صحيح

 صحيح

 إثبات على والدالئل اآليات أتته أن بعد القيامة يوم للكافر عذر ال -7

 فيها، ينظر ولم تركها ما فإذا بشرعه، العمل ووجوب وقدرته هللا وحدانية

 .جهنم في العذاب في ترك

 هللا، مصنوعات في النظر وعن القرآن، عن أعرض من كل يعاقب وهكذا

 بأن علما ربه، بآيات يصدق ولم المعصية، في الحد وجاوز فيها، والتفكر

 وأثبت وأدوم القبر، في أو الحياة حال الدنيا عذاب من أشد اآلخرة عذاب

  .ينقضي وال ينقطع ال ألنه

 يَومَ  َرب نَا نََرى هلْ  هللاِ، َرسولَ  يا: قالوا وفي الصحيح عن أبي هريرة

ونَ  هلْ : قالَ  القِيَاَمِة؟  َسَحابَة ؟ في ليَستْ  الظ ِهيَرِة، في الش ْمسِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضار 

ونَ  فَهلْ : قالَ  اَل،: قالوا  َسَحابَة ؟ في ليسَ  البَْدِر، لَْيلَةَ  القََمرِ  ُرْؤيَةِ  في تَُضار 

ونَ  ال بيَِدهِ  نَْفِسي فََوال ِذي: قالَ  اَل،: قالوا  كما إال   َربُِّكْم، ُرْؤيَةِ  في تَُضار 

ونَ   أُْكِرْمَك، أَلَمْ  فُلْ  أَيْ : فيَقولُ  الَعْبَد، فَيَْلقَى: قالَ  أََحِدِهَما، ُرْؤيَةِ  في تَُضار 

ْدَك، ْجَك، َوأَُسوِّ رْ  َوأَُزوِّ  َوتَْربَُع؟ تَْرأَسُ  َوأََذْركَ  َواإِلبَِل، الَخْيلَ  لكَ  َوأَُسخِّ

؟ أن كَ  أَفَظَنَْنتَ : فيَقولُ : قالَ  بَلَى،: فيَقولُ   أَْنَساكَ  فإنِّي: فيَقولُ  اَل،: فيَقولُ  ُماَلقِي 

ْدَك، أُْكِرْمَك، أَلَمْ  فُلْ  أَيْ : فيَقولُ  الث انِيَ  يَْلقَى ثُم   نَِسيتَنِي، كما ْجَك،َوأُزَ  َوأَُسوِّ  وِّ

رْ   َربِّ  أَيْ  بَلَى،: فيَقولُ  َوتَْربَُع، تَْرأَُس، َوأََذْركَ  َواإِلبَِل، الَخْيلَ  لكَ  َوأَُسخِّ

؟ أن كَ  أَفَظَنَْنتَ : فيَقولُ   ثُم   نَِسيتَنِي، كما أَْنَساكَ  فإنِّي: فيَقولُ  اَل،: فيَقولُ  ُماَلقِي 

 َوبِِكتَابَِك، بَك، آَمْنتُ  َربِّ  يا: قولُ فيَ  ذلَك، ِمْثلَ  له فيَقولُ  الث الَِث، يَْلقَى

ْقُت، َوُصْمُت، َوَصل ْيُت، َوبُِرُسلَِك، : فيَقولُ  اْستَطَاَع، ما بَخْير   َويُْثنِي َوتََصد 

 َذا َمن: نَْفِسهِ  في َويَتَفَك رُ  َعلَْيَك، َشاِهَدنَا نَْبَعثُ  اآلنَ : له يُقَالُ  ثُم  : قالَ . إًذا هَاهُنَا
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؟ هَدُ يَشْ  الذي  اْنِطقِي،: َوِعظَاِمهِ  َولَْحِمهِ  لِفَِخِذهِ  َويُقَالُ  فِيِه، علَى فيُْختَمُ  َعلَي 

 الُمنَافِقُ  َوذلكَ  نَْفِسِه، ِمن لِيُْعِذرَ  َوذلكَ  بَعَملِِه، َوِعظَاُمهُ  َولَْحُمهُ  فَِخُذهُ  فَتَْنِطقُ 

ُ  يَْسَخطُ  الذي َوذلكَ   .عليه هللا 

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  دثالمح|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0879: الرقم أو الصفحة

 .القيامةِ  يومَ  وجل   عز   للِ  المؤمنينَ  لُرؤيةِ  إثبات   :الحديثِ  وفي --5

 .يديهِ  بينَ  ووقوفِه للعبدِ  هللاِ  ِحسابِ  بيانُ : وفيه --8

 .القيامةِ  يومَ  صاِحبُها فعلَ  بما ونُطقِها األعضاِء، َشهادةِ  بيانُ : وفيه --2

 عليهِ  تعالى هللاِ  وَغضبِ  وعقابِه، المنافقِ  َجزاءِ  بيانُ : وفيه --4

 وعدم المشركين أذى على والصبر الماضية األمم بهالك االعتبار -59

 509 اآليات( : 00) طه سورة]  بالصالة األهل روأم متعهم إلى االلتفات

 [  500 الى

دِ  أ ف ل م   م   ل ُهم   ي ه  نا ك  ل ك  ُشون   ال قُُرونِ  ِمن   ق ب ل ُهم   أ ه  ساِكنِِهم   فِي ي م   ذلِك   فِي إِنَّ  م 

يات   ال( 509) النُّهى أِلُولِي آل  ل و  ة   و  لِم  ب ق ت   ك  بِّك   ِمن   س  أ ج   لِزاما   ل كان   ر   ل  و 

م  ى بِر  ( 508) ُمس  لى ف اص  بِّح   ي قُولُون   ما ع  س  دِ  و  م  بِّك   بِح   طُلُوعِ  ق ب ل   ر 

سِ  ق ب ل   الشَّم  ِمن   ُغُروبِها و  بِّح   اللَّي لِ  آناءِ  و  أ ط راف   ف س  ضى ل ع لَّك   النَّهارِ  و   ت ر 

ال( 500) ي ن ي ك   ت ُمدَّنَّ  و  نا ما إِلى ع  تَّع  واجا   بِهِ  م  ة   ن ُهم  مِ  أ ز  ر  ه  ياةِ  ز  ن يا ال ح   الدُّ

قُ  فِيهِ  لِن ف تِن ُهم   ِرز  بِّك   و  ي ر   ر  أ ب قى خ  أ ُمر  ( 505) و  ل ك   و  الةِ  أ ه  ط بِر   بِالصَّ اص   و 

ل ي ها ئ لُك   ال ع  قا   ن س  نُ  ِرز  ُزقُك   ن ح  ال عاقِب ةُ  ن ر   (500) لِلتَّق وى و 

  التفسير

 في يمشون قبلهم، من أهلكناها التي األمم ثرةك للمشركين يتبي ن أفلم - 887

 تلك أصاب فيما إن أصابهم؟ ما آثار ويعاينون الُمْهلَكة، األمم تلك مساكن

 .العقول ألصحاب لعبًرا والدمار الهالك من الكثيرة األمم
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 قبل أحًدا يعذ ب ال أنه -الرسول أيها- ربك من سبقت كلمة ولوال - 887

 الستحقاقهم العذاب؛ لعاجلهم لهم عنده ُمقَد ر أجل ولوال عليه، الحجة إقامة

 .إياه

 أوصاف من بك المكذبون يقوله ما على -الرسول أيها- فاصبر - 828

 صالة وفي الشمس، طلوع قبل الفجر صالة في ربك بحمد وسب ح باطلة،

 وفي الليل، ساعات من والعشاء المغرب صالة وفي غروبها، قبل العصر

 صالة وفي النهار من األول الطرف نهاية بعد زوالال عند الظهر صالة

 ما الثواب من هللا عند تنال أن رجاء منه؛ الثاني الطرف نهاية بعد المغرب

 .به ترضى

 بها يتمتعون متعة المكذبين هؤالء ألصناف جعلناه ما إلى تنظر وال - 828

 وثواب زائل، ذلك من لهم جعلناه ما فإن لنختبرهم، الدنيا الحياة زهرة من

 زائلة متع من الدنيا في به مت عهم مما خير ترضى حتى به وعدك الذي رب ك

 .ينقطع ال ألنه وأدوم؛

، أدائها على أنت واصطبر الصالة، بأداء أهلك -الرسول أيها- وأُمرْ  - 828

 والعاقبة برزقك، نتكف ل نحن لغيرك، وال لنفسك رزقًا منك نطلب ال

 فيمتثلون هللا، يخافون الذين التقوى صحابأل واآلخرة الدنيا في المحمودة

 .نواهيه ويجتنبون أوامره،

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت

 أهلكهم الذين الماضية األمم بأحوال يعتبروا بأن الكفار تعالى هللا يعظ -8

 .قبلهم فاربالك حل مثلما العذاب من بهم حل فلربما الرسل، لتكذيبهم

ِ  َرسولَ  أن   وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر  قالَ  وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

 لَمْ  فإنْ  بَاِكيَن، تَُكونُوا أنْ  إال   القَْومِ  هَُؤاَلءِ  علَى تَْدُخلُوا ال: الِحْجرِ  ألْصَحابِ 

 .أَصابَهُمْ  ما ِمْثلُ  يُِصيبَُكمْ  أنْ  عليهم، تَْدُخلُوا فال بَاِكينَ  تَُكونُوا

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو الصفحة البخاري
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رُ  :الحديثِ  وفي ا والَحَذرُ  تعالى، هللاُ  أهلََكهم َمن أحوالِ  في الت فك   وقَعوا مم 

 ولم بالُعصاةِ  حل   ما رأَى َمن ألن   ياِت؛اآل تدب رِ  عن الَغفلةِ  ِمن والحذرُ  فيه؛

 ُحلولُ  يُخَشى فإن ه بهم؛ ويَعتبِرْ  حالِهم، في يتفك ر ولم َغفلتِه، ِمن بذلك يتنبهْ 

 اليقظةَ  وإهمالِهم التدب ِر، عن لَغفلتِهم بالُعصاةِ  حل تْ  إن ما فإن ها به؛ العقوبة

ر  .والتذك 

 هللا صل ى محمد أمة عذاب بتأخير األزل في هللا من السابق الحكم لوال -8

 كفر لمن الحال في الزما العذاب لكان القيامة، يوم إلى وسل م وآله عليه

 .تعالى هللا آيات عن وأعرض

ؤوسِ  ُسودِ  لِقَْوم   الَغنائِمُ  تَـِحل   لَـمْ  وفي الصحيح عن أبي هريرة  قَْبلَكم، الر 

ا أُْكلُها،فتَ  الس ماءِ  ِمن الن ارُ  تَْنِزلُ  كانت  في الن اسُ  أَْسرعَ  بَْدر   يَْومُ  كان فلم 

ُكمْ  َسبَقَ  الـل هِ  ِمنَ  ِكتَاب   لَْواَل : }وجل   عز   هللاُ  فأنَزلَ  الَغنائِِم،  أََخْذتُمْ  فيما لََمس 

ا فَُكلُوا َعِظيم   َعَذاب    [.77: األنفال{ ]طَيِّبًا َحاَلاًل  َغنِْمتُمْ  ِمـم 

 تخريج:  المصدر|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 صحيح إسناده:  المحدث حكم خالصة|  5500: الرقم أو الصفحة المسند

 الشيخين شرط على

(( الكبرى السنن)) في والنسائي ،(0091) الترمذي أخرجه:  التخريج

 له واللفظ( 5500) وأحمد ،(55008)

 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

  صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0091: الرقم أو الصفحة

 السنن)) في والنسائي له، واللفظ( 0091) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (5500) وأحمد ،(55008(( )الكبرى

ؤوسِ  سودِ  ألحدِ  الغنائمُ  تَِحل   لم وفي الصحيح عن أبي هريرة  قبلِكم ِمن الر 

 أبو إال   هذا يقولُ  فَمن األعَمشُ  سلَيمانُ  قالَ  فتأكلُها الس ماءِ  منَ  نار   تنزلُ  كانَت

ا اآلنَ  هَريرةَ  ُ  فأنزلَ  لَهم تَِحل   أن قبلَ  الغنائمِ  في وقَعوا بدر   يومُ  كانَ  فلم  :  هللا 

ِ  ِمنَ  ِكتَاب   لَْواَل  ُكمْ  َسبَقَ  هللا   . َعِظيم   َعَذاب   أَخْذتُمْ  فِيَما لََمس 
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 الترمذي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو : الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0091: الرقم أو الصفحة

 السنن)) في والنسائي له، واللفظ( 0091) الترمذي أخرجه:  التخريج

 (5500) وأحمد ،(55008(( )الكبرى

 هللا صل ى الرسول دعوة المناوئين الكفار أذى على حاسم عالج الصبر -2

 إنه ساحر، إنه: أقوالهم على بالصبر نبيه تعالى هللا أمر لذا وسل م، وآله عليه

 ال معينا محددا وقتا لعذابهم فإن بهم يحفل وأال ذلك، ونحو كذاب، إنه كاهن،

     .أخريت وال يتقدم

 كما فتَرونَه ربِّكم على ستُعَرضونَ  إن كم وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا

 على تُغلَبوا ال أن استطعتُم فإن ، رؤيتِه في تُضامونَ  ال القمرَ  هذا ترونَ 

 بَِحْمدِ  َوَسبِّحْ  قرأ ثم  .  فافَعلوا غروبِها قبل وصالة   الش مسِ  طُلوعِ  قبلَ  صالة  

 اْلُغُروبِ  َوقَْبلَ  الش ْمسِ  لُوعِ طُ  قَْبلَ  َربِّكَ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

 | صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0115: الرقم أو الصفحة الترمذي

 وسل َم، عليه هللاُ  َصل ى النبيِّ  ِعْندَ  ُكن ا  وفي الصحيح عن جرير بن عبد هللا

 هذا تََرْونَ  كما َرب ُكمْ  َستََرْونَ  إن ُكمْ : فَقَالَ  - البَْدرَ  يَْعنِي - لَْيلَةً  رِ القَمَ  إلى فَنَظَرَ 

ونَ  ال القََمَر،  قَْبلَ  َصاَلة   علَى تُْغلَبُوا ال أنْ  اْستَطَْعتُمْ  فَإِنِ  ُرْؤيَتِِه، في تَُضام 

 طُلُوعِ  قَْبلَ  َربِّكَ  بَحْمدِ  بِّحْ َوسَ : }قََرأَ  ثُم   فَاْفَعلُوا ُغُروبِهَا وقَْبلَ  الش ْمسِ  طُلُوعِ 

 .تَفُوتَن ُكمْ  ال اْفَعلُوا: إْسَماِعيلُ  قَالَ  ،[27: ق{ ]الُغُروبِ  وقَْبلَ  الش ْمسِ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عبدهللا بن جرير:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  115: الرقم أو الصفحة البخاري

 وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ...  َربِّكَ  بَِحْمدِ  َوَسبِّحْ : تعالى قوله -4

 الفَْجرِ  َصاَلةِ  في ويَْجتَِمُعونَ  بالن هَاِر، وَماَلئَِكة   بالل ْيلِ  َماَلئَِكة   فِيُكمْ  يَتََعاقَبُونَ 

 كيفَ : بِهمْ  أْعلَمُ  وهو فَيَْسأَلُهُمْ  فِيُكْم، بَاتُوا ال ِذينَ  ُرجُ يَعْ  ثُم   الَعْصِر، وَصاَلةِ 

 .يَُصل ونَ  وهُمْ  وأَتَْينَاهُمْ  يَُصل وَن، وهُمْ  تََرْكنَاهُمْ : فيَقولونَ  ِعبَاِدي؟ تََرْكتُمْ 
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 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم صةخال|  111: الرقم أو الصفحة

 (700) ومسلم له، واللفظ( 111) البخاري أخرجه:  التخريج

الةَ  أن   :الحديثِ  في --8 ؤالُ  َوقَعَ  عليها ألن ه الِعباداِت؛ أعلى الص   الس 

 .والجوابُ 

لواتِ  أعظَمِ  ِمن والَعصرَ  الفَجرَ  أن   على الت نبيهُ : وفيه --8  .الص 

 .َمالئِكتِه َمعَ  يَتكل م تعالى هللاَ  أن   على الد اللةُ : وفيه --2

 العظيم، للثواب وسبب هللا، رضوان من أوقاتها في الصلوات أداء إن -7

 فقال الصلوات، فعل على محدود غير واسعا الثواب تعالى جعل وقد

 بما األعمال هذه على تثاب لعلك أي تَْرضى لََعل كَ : مثله وأمته نبيه، مخاطبا

       .به ترضى

 أي  : وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى النبي   َسأَْلتُ  روي البخاري عن عبد هللا بن مسعود

ِ؟ إلى أَحب   الَعَملِ  الةُ : قالَ  هللا  ؟ ثُم  : قالَ  وْقتِها، علَى الص   بر   ثُم  : قالَ  أي 

؟ ثُم  : قالَ  الوالَِدْينِ  ِ  َسبيلِ  في الِجهادُ : قالَ  أي  ، ثَنيحد  : قالَ  هللا   ولَوِ  بِهن 

 .لَزاَدنِي اْستََزْدتُهُ 

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  105: الرقم أو الصفحة البخاري

 المقصد لهذا تبع فهي الدنيا وأما لآلخرة، العمل هو أصالة المؤمن هم   إن -7

 هللا نهى لذا الدنيا، إال لهم هم   فال للكفار، بالنسبة الحال عكس على األصلي،

 والمباني المال من الدنيا الحياة زهرة من الكفار لدى ما مثل تمني عن نبيه

 جحودهم ليكون لهم، اختبارو ابتالء فهذا وغيرها، والمراكب واألثاث

 .اآلخرة في لعذابهم سببا هللا نعم ونكرانهم

 هللا وبخ فقد عليها، الدالة واآليات األحكام هذه في المنطقي التسلسل ويالحظ

 المؤجل، بالعذاب توعدهم ثم السابقة، باألمم االعتبار ترك على الكفار تعالى
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 أموالهم عن واإلعراض م،أقواله على والصبر شأنهم، باحتقار نبيه أمر ثم

 .خزي إلى صائر عنهم، زائل ذلك إذ الدنيا، من أيديهم في وما

 َربِّكَ  َوِرْزقُ : تعالى بقوله وسل م وآله عليه هللا صل ى النبي بتسلية ذلك وختم

 يبقى ألنه أولى بالدنيا المباالة وقلة الصبر على هللا ثواب أي َوأَْبقى َخْير  

 .تفنى والدنيا

 ومالزمتها، عليها وبالمحافظة بالصالة أهله يأمر بأن نبيه هللا أمر --5

 وأهل أمته جميع وسل م وآله عليه هللا صل ى النبي خطاب عموم في ويدخل

 والتسبيح صالة جميع الكائنات  .التخصيص على بيته

ِ  َرسولَ  أن   عن عبد هللا بن عباس وفي الصحيح   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ُ  إال   إلَهَ  ال: الَكْربِ  ِعْندَ  يقولُ  كانَ  ُ  إال   إلَهَ  ال الَحلِيُم، الَعِظيمُ  هللا   الَعْرشِ  َرب   هللا 

ُ  إال   إلَهَ  ال الَعِظيِم، َمَواتِ  َرب   هللا   . الَكِريمِ  الَعْرشِ  وَرب   األْرِض، وَرب   الس 

 صحيح : المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  7057: الرقم أو البخاري الصفحة

 له تكفل بل الرزق، بسبب الصالة عن يشتغل أن نبيه تعالى هللا نهى  --7

 أمرهم يق،ض بأهله نزل إذا والسالم الصالة عليه فكان أهله، ورزق برزقه

ْنسَ  اْلِجن   َخلَْقتُ  َوما: تعالى هللا قال وقد بالصالة،  أُِريدُ  ما لِيَْعبُُدوِن، إاِل   َواإْلِ

َ  إِن   يُْطِعُموِن، أَنْ  أُِريدُ  َوما ِرْزق ، ِمنْ  ِمْنهُمْ  اقُ  هُوَ  هللا  ز  ةِ  ُذو الر   اْلَمتِينُ  اْلقُو 

     [ .77 -77/ 78 الذاريات]

 في َصاَلتِهِ  علَى تَِزيدُ  الَجِميعِ  َصاَلةُ  بخاري عن أبي هريرةوفي صحيح ال

أَ  إَذا أَحَدُكمْ  فإن   َدَرَجةً، وِعْشِرينَ  َخْمًسا ُسوقِِه، في وَصاَلتِهِ  بَْيتِِه،  تََوض 

اَلةَ، إال   يُِريدُ  ال الَمْسِجَد، وأَتَى فأْحَسَن، ُ  َرفََعهُ  إال   َخْطَوةً  يَْخطُ  لَمْ  الص   بهَا هللا 

 في كانَ  الَمْسِجَد، َدَخلَ  وإَذا الَمْسِجَد، يَْدُخلَ  حت ى َخِطيئَةً، عْنه وَحط   َدَرَجةً،

 َمْجلِِسهِ  في َدامَ  ما - الَماَلئَِكةُ  عليه يَْعنِي - وتَُصلِّي تَْحبُِسهُ، َكانَتْ  ما َصاَلة  

 .فِيهِ  يُْحِدثْ  لَمْ  ما هُ،اْرَحمْ  الل هُم   له، اْغفِرْ  الل هُم  : فِيهِ  يَُصلِّي الذي

البخاري  صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  555: الرقم أو الصفحة
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 (758) ومسلم له، واللفظ( 555) البخاري أخرجه:  التخريج

 .ثوابِها وكبيرُ  الجماعة َصالةِ  فَْضلِ  ِعظَمُ  :الحديثِ  وفي --5

الةَ، انتظَرَ  َمنِ  فَْضلُ : وفيه --8  .له المالئَكةِ  باستغفارِ  يَفوزُ  وأن ه الص 

 عاقبة وأما. التقوى ألهل الجنة وهي المحمودة الجميلة العاقبة إن --7

     .المعدومةك مذمومة فهي غيرهم

 يدخلُ  َمن أولَ  تدُرون هل وفي صحيح الترمذي عن عبد هللا بن عمرو

 الفقراءُ :  قال أعلمُ  ورسولُه هللاُ  قالُوا ؟ وجل عز هللاِ  خْلقِ  من الجنةَ 

 أحُدهم ويموت ، المكاِرهُ  بهمُ  وتُت قى ، الثغورُ  بهم تُسد   الذين المهاجرون

 من يشاءُ  لَمن وجل   عز   هللاُ  فيقولُ  ، قضاءً  لها اليستطيعُ  صدِره في وحاجتُه

 وِخيَرتُك ، سمائِكَ  سكانُ  نحن رب نا المالئكةُ  فتقولُ  فَحي وهم اْئتُوهم مالئكتِه

 عباًدا كانوا إنهم قال ؟ عليهم فنُسلِّمُ  هؤالءِ  نأتيَ  أنْ  أفَتأُْمُرنا خلقِك من

 ، المكاِرهُ  بهمُ  وتُت قى ، رُ الثغو بهم وتُسد   ، شيئًا بي يشِركون وال يعبُدوني

 فتأتِيهمُ  قال ، قضاءً  لها اليستطيعُ  صدِره في وحاجتُه أحُدهم ويموت

 فنِعمَ  صبرتُم بِما عليكم سالم   باب   كلِّ  من عليهمْ  فيدُخلون ذلك عند المالئكةُ 

 الدارِ  ُعقبَى

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0590: الرقم أو الصفحة بالترغي

 والطبراني ،(5555) حبان وابن ،(7150) أحمد أخرجه:  التخريج

 .يسير باختالف( 55505( )55/550)

لين هاجرينالمُ  لفقراءِ  َمنقبة  : الحديثِ  وفي  . األو 

 حتى ، بالس يفِ  الساعةِ  يدي بين بُِعثتُ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن عمر

 وُجِعلَ  ، ُرْمحي ِظلِّ  تحت ِرْزقي ُجِعلَ  و ، له شريكَ  ال وحده تعالى هللاُ  يُعبَدَ 

ل   غارُ  و الذ   منهم فهو بقوم   تشب ه من و ، أمري خالفَ  من على الص 

 الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمر بن عبدهللا:  الراوي

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  0905: الرقم أو الصفحة
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( 0855) حديث قبل التضعيف بصيغة معلقا   البخاري أخرجه:  التخريج

 .له واللفظ( 1775) أحمد موصوال   وأخرجه مختصرا ،

 رشادُ واإل والِعصياِن، والفُسوقِ  الُكفرِ  بأهلِ  الت شب هِ  من الت حذيرُ  :الحديثِ  وفي

 . والط اعةِ  اإليمانِ  بأهلِ  الت شب هِ  إلى

 بمآل وتهديدهم رسول إرسال أو بمعجزة اإلتيان المشركين اقتراح --87

        [501 الى 500 اآليات( :00) طه سورة] المستقبل

قالُواي أ تِينا بِّهِ  ِمن   بِآي ة   و  ل م   ر  ُحفِ  فِي ما ب يِّن ةُ  ت أ تِِهم   أ و  ُ  الصُّ ( 500) ولىاأل 

ل و   ناُهم   أ نَّا و  ل ك  ل ت   ل قالُوا ق ب لِهِ  ِمن   بِع ذاب   أ ه  س  بَّناأ ر  ُسوال   إِل ي نا ر   آياتِك   ف ن تَّبِع   ر 

زى ن ِذلَّ  أ ن   ق ب لِ  ِمن   ن خ  بِّص   ُكل   قُل  ( 505) و  بَُّصوا ُمت ر  ل ُمون   ف ت ر  ت ع  ن   ف س   م 

حابُ  راطِ  أ ص  نِ و   السَِّويِّ  الصِّ ت دى م   (501) اه 

 التفسير

 هال: - وسلم عليه هللا صلى - بالنبي المكذبون الكفار هؤالء وقال - 822

د يأتينا  هؤالء يأت أََولم رسول، وأنه صدقه على تدل   ربه من بعالمة محم 

 !قبله؟ من السماوية للكتب تصديق هو الذي القرآنُ  المكذبين

 بإنزال - وسلم عليه هللا صلى - بالنبي بينالمكذ هؤالء أهلكنا أن ا ولو - 824

 عليهم وننزل رسواًل، إليهم نرسل أن قبل وعنادهم لكفرهم عليهم عذاب

 رسواًل  إلينا -ربنا- أرسلت هال: كفرهم عن معتذرين القيامة يوم لقالوا كتابًا

 الهوان بنا يحل أن قبل من آيات من به جاء ما ونتبع به فنؤمن الدنيا، في

 !عذابك؟ سببب والخزي

 ما منتظر ومنكم من ا واحد كل: المكذبين. لهؤالء -الرسول أيها- قل - 827

 الطريق أصحاب َمن -محالة ال- فستعلمون أنتم، فانتظروا هللا، يُْجزيه

  أنتم؟ أم نحن: المهتدون وَمن المستقيم،

 قرآن تفسره سنة نبوية صحيحة المتن والسند 

 :يأتي ما إلى اآليات أرشدت
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 عيانا تدل بآية محمد يأتيهم بأن مكة أهل من الكافرين اقتراحات تكاثرت -8

 هم يقترحونها آيات أو والعصا، كالناقة حسا ظاهرة عالمة أو اإليمان، على

 .قبله من األنبياء أتى كما

 آَمنَ  ِمْثلهُ  ما أُْعِطيَ  إال   نَبِي   األْنبِياءِ  ِمنَ  ما وفي الصحيح عن أبي هريرة

ُ  أْوحاهُ  وْحيًا أُوتِيتُ  الذي كانَ  وإن ما ُر،البَشَ  عليه ، هللا   أُكونَ  أنْ  فأْرُجو إلَي 

 .القِياَمةِ  يَومَ  تابًِعا أْكثََرهُمْ 

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  5895: الرقم أو الصفحة

 (510) ومسلم ،(5895) البخاري أخرجه:  التخريج

 لنَبيِّنا الخالدةَ  الُمعجزةَ  كونَه القُرآنِ  فَضائلِ  ِمن أن  : الحديثِ  هذا وفي --5

 .واألزمانِ  الُعصورِ  جميعِ  في وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى

 .القيامةِ  يومَ  وسل مَ  عليه هللاُ  صل ى نَبيِّنا أتباعِ  كثرةُ : وفيه --8

 المعجزة العظيم القرآن هذا يكفيهم أنه عليهم الحاسم القرآني الرد كان -8

 فيها كان عما والمعبر السابقة، السماوية الكتب على المهيمن وهو الخالدة،

 العالمة تضمنت الماضية الكتب تلك إن بل. وآداب وأحكام وحكم عقائد من

 الكتب في وجدوه بما وسل م وآله عليه هللا صل ى محمد نبوة على الدالة

                   .البشارة من المتقدمة

ِ  َعْبدَ  لَقِيتُ   يسار بن عطاءعن  روي البخاري   الَعاصِ  بنِ  َعْمِرو بنَ  هللا 

ُ  َرِضيَ  ِ  َرسولِ  ِصفَةِ  عن أْخبِْرنِي: قُلتُ  عْنهَما، هللا   وسل مَ  عليه هللاُ  َصل ى هللا 

ِ  أَجْل،: قالَ  الت ْوَراِة؟ في  في هِ ِصفَتِ  ببَْعضِ  الت ْوَراةِ  في لََمْوُصوف   إن ه وهللا 

ًرا َشاِهًدا أْرَسْلنَاكَ  إن ا النبي   أي ها يَا: }القُْرآنِ   ،[47: األحزاب{ ]ونَِذيًرا وُمبَشِّ

يِّيَن، وِحْرًزا ْيتُكَ  وَرسولِي، َعْبِدي أْنتَ  لَِْلُمِّ ، واَل  بفَظ   ليسَ  المتََوكِّلَ  َسم   َغلِيظ 

اب   واَل  يِّ  يَْدفَعُ  واَل  األْسَواِق، في َسخ  يِّئَةَ، ئَةِ بالس   ولَنْ  ويَْغفُِر، يَْعفُو ولَِكنْ  الس 

ُ  يَْقبَِضهُ  ُ، إال   إلَهَ  ال: يقولوا بأَنْ  الَعْوَجاَء، الِمل ةَ  به يُقِيمَ  حت ى هللا   بهَا ويَْفتَحُ  هللا 

ا، وآَذانًا ُعْميًا، أْعيُنًا  .ُغْلفًا وقُلُوبًا ُصم ً
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 صحيح:  المصدر|  لبخاريا:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  0501: الرقم أو الصفحة البخاري

 ونزول وسل م وآله عليه هللا صل ى محمد بعثة قبل الكفار هللا أهلك لو -2

 من آياتك نتبع حتى رسوال، إلينا أرسلت هال ربنا: القيامة يوم لقالوا القرآن،

 يوم القول وكون! النار؟ بدخول والخزي الدنيا في بالعذاب الذل هذا قبل

 َونَْخزى نَِذل   أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ : قال ولذلك يقول، أن يصح ال الهالك ألن القيامة

 .الشرع قبل عقاب ال أنه على دليل واآلية. اآلخرة بعذاب إال يليق ال وهو

ونَ  أربعة   وفي الصحيح عن األسود بن سريع  م  أصَ  رُجل  :  القيامةِ  يومَ  يحتج 

ا الفَْترةِ  في مات ورُجل   هِرم   ورُجل   أحَمقُ  ورُجل    ربِّ  يا:  فيقولُ  األَصم   فأم 

ا شيئًا أسَمعُ  وما اإلسالمُ  جاء لقد  اإلسالمُ  جاء قد ربِّ :  فيقولُ  األحَمقُ  وأم 

بيانُ   وما اإلسالمُ  جاء لقد ربِّ :  فيقولُ  الهِرمُ  وأما بالبََعرِ  يحذقوني والصِّ

اوأ أعقِلُ   فيأُخذُ  رسول   لكَ  أتاني ما ربِّ :  فيقولُ  الفَْترةِ  في مات ال ذي م 

 نفسي فوال ذي:  قال الن ارَ  ادُخلوا أنِ  رسواًل  إليهم فيُرِسلُ  لَيُطيُعن ه مواثيقَهم

 وسالًما بَْرًدا عليهم كانت دَخلوها لو بيِده

:  درالمص|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  سريع بن األسود:  الراوي

 المحدث حكم خالصة|  5015: الرقم أو حبان الصفحة ابن صحيح تخريج

 صحيح إسناده: 

 كان فإن أمرهم، إليه يؤول وما العذاب من ينتظرهم بما الكفار هللا هدد -4

 النصر، يكون ولمن الزمان دوائر منتظرا والكافرين المؤمنين من فريق كل

   .الحق دين إلى اهتدى لمن سيكون النصر أن الكفار فسيعلم

 ِصراطًا َمثاًَل  وجل   عز   هللاُ  َضَربَ  وفي الصحيح نواس بن السمعان

راطِ  َجنَبتيِ  وعلى ُمستقيًما،  األبوابِ  وعلى ُمفت حة ، أبواب   فيه سور   الصِّ

تورُ  راطِ  بابِ  وعلى ُمْرخاة ، الس   ادُخلوا الناُس، أي ها يا: يقولُ  داع   الصِّ

راطَ  وا، وال جميًعا الصِّ راطِ  فَوقِ  من يَْدعو وداع   تَعَوج   كأن هم- أرادَ  فإذا. الصِّ

 إنْ  فإن كَ  تَفتَْحه، ال َويَحكَ : قال األبواِب، تلك من َشيء   فَتحَ  -َرُجاًل  يَْعنونَ 

راطُ  تَلِْجهُ، تَفتَْحه تورُ  اإلسالُم،: فالصِّ ، عز   هللاِ  ُحدودُ : والس   واألبوابُ  وجل 

، عز   هللاِ  رمُ محا: الُمفت حةُ  راطِ  رأسِ  على الداعي وذلك وجل   هللاِ  كتابُ : الصِّ
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راطَ  يعني كأن ه- فَوقِه ِمن والداعي تعالى،  قَلبِ  في وجل   عز   هللاِ  واعظُ  -الصِّ

 .ُمسلِم   ُكلِّ 

|  األرناؤوط شعيب:  المحدث|  األنصاري سمعان بن نواس:  الراوي

 حكم خالصة|  0555: الرقم أو الصفحة اآلثار مشكل تخريج:  المصدر

 صحيح:  المحدث

 ، مستقِيًما ِصراطًا مثاًل  هللاُ  َضربَ  وفي الصحيح عن عبد هللا بن مسعود

راطِ  َجنَبَتِي وَعنْ   ُستُور   األبوابِ  وعلى ، مفتحة   أبواب   فيِهما س ورانِ  الصِّ

راطِ  رأسِ  وِعند ، ُمْرخاة    وال راطِ الصِّ  على استقِيُموا:  يقولُ  داع   الصِّ

وا  ؛ األبوابِ  تلكَ  من شيئًا يفتحَ  أنْ  عبد   هَم   يدُعوكل ما داع   ذلكَ  وفَوقَ  ؛ تَْعَوج 

َرهُ  ثم   ، تَلِْجهُ  تَْفتَْحه إنْ  فإن ك ، تفتْحه ال!  وْيلَكَ :  قال راطَ  أن   فأخبرَ  ، فَس   الصِّ

تُورَ  ن  وأ ، هللاِ  محارمُ  الُمفت حةَ  األبوابَ  وأن   ، اإلسالمُ  هو  ُحدودُ  اْلُمرخاةَ  الس 

راطِ  رأسِ  على والد اِعي ، هللاِ   واعظُ  هو فوقِه من والد اِعي ، القرآنُ  هو الصِّ

 ُمْؤِمن   كلِّ  قلبِ  في هللاِ 

 صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  مسعود بن عبدهللا:  الراوي

 يحصح:  المحدث حكم خالصة|  0059: الرقم أو الصفحة الترغيب

 ونَواه ، أواِمرَ  ِمن فيه جاء وما القُرآنِ  باتِّباعِ  األمرُ : الحديثِ  وفي --5

 .وجل   عز   هللاِ  َمحاِرمِ  في الُوقوعِ  عن والن هيُ 

 في الُوقوعِ  ِمن تَمنَُعهم حواِجزَ  للِعبادِ  لَ جعَ  ُسبحانه هللاَ  أن  : وفيه --8

 .المعاصي

 انتهي الجزء السادس عشر من التفسير التربوي للقرآن الكريم 


